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MĚSÍČNÍK MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Vychází v Moravské Třebové 1. prosince 2018

Změna je tu – občané rozhodli
Dlouhé období plné očekávání a otázek je
u konce. Moravskotřebovští obyvatelé v letošních komunálních volbách rozhodli o tom,
že složení vedení města se dočká významných
změn. Nově zvolené zastupitelstvo
na svém ustavujícím zasedání
zvolilo starostou města Tomáše
Kolkopa, uvolněným místostarostou Miloše Mičku a neuvolněnou
místostarostkou Danielu Maixnerovou. Kompletní změnou prošla také sedmičlenná rada města.
V následujících řádcích se v rozhovoru představuje nový starosta
města:
Pro mnohé občany jste neznámou osobou. Kdo je nový starosta Tomáš Kolkop?
Jsem rodák, vyrůstal jsem zde
a v průběhu vysokoškolského studia jsem se rozhodl vrátit do Moravské Třebové. Nastoupil jsem na
městský úřad jako vedoucí odboru
investičního a regionálního rozvoje. Po nedobrovolném odchodu po
volbách v roce 2011 mne ani ve
snu nenapadlo, že bych se na úřad vrátil. Stalo
se tak v roce 2014, kdy jsme uspěli ve volbách
do zastupitelstva a obsadili 2 místa. Už vůbec
by mě ale nenapadlo, že bych za 4 roky mohl
vykonávat funkci starosty. Této možnosti si
nesmírně vážím, cítím obrovskou zodpovědnost, a i když je mi jasné, že se nelze zavděčit všem, budu společně s kolegy dělat maximum pro rozvoj města a pro potřeby obyvatel
tak, aby se zde nejen dobře žilo, ale aby byla
Moravská Třebová vnímána jako opravdová
perla.
V předvolební kampani jste se prezentovali
logem srdce, co Vám na srdci leží nejvíce?
Osobně bych byl moc rád, kdyby se srdce
přeneslo i do každodenního života obyvatel
města. Ke splnění konkrétních cílů často nejsou potřeba jen peníze a projekty. Důležitá
je pozitivní atmosféra ve společnosti a radost
z každé maličkosti. Abychom všichni byli hrdými občany Moravské Třebové, musíme se
na změnách podílet společně.
V novém vedení došlo k přerozdělení kompetencí. Co všechno spadá pod Vaši kontrolu?
Zatím jsme si kompetence rozdělili rámcově s tím, že si ponecháme chvíli na konečné
rozhodnutí, protože řada věcí má jisté návaznosti a jsme tu příliš krátce na to, abychom

vše objektivně posoudili. V tuto chvíli mám
ve své gesci financování a hospodaření města,
veřejný pořádek a kriminalitu, zdravotnictví,
správu majetku města a kontakt s Technický-

mi službami, místní komunikace, odpadové
hospodářství, veřejnou zeleň, ekonomický,
strategický a investiční rozvoj města a podporu podnikání.
Veřejnost dlouho volá po novém společenském sálu a bazénu pro veřejnost. Patří to
mezi Vaše priority?
Vnímal jsem výstupy z veřejných setkání
a samozřejmě přemýšlel o možnostech řešení.
Nebudu tajit, že mám jisté návrhy, ať už se týkají společenského sálu, tak i krytého bazénu
pro veřejnost. Nicméně je třeba brát na zřetel
skutečnost, v jaké finanční kondici město je

a jakou zátěž si nese z dob plánování a hospodaření předešlého vedení. Objektivně lze
konstatovat, že město na tom nebylo za posledních 15 let hůře, než je tomu nyní.
Občané se ve volbách rozhodli
pro změnu. Čekají nás v dohledné
době nějaké novinky?
Chtěl bych poděkovat všem lidem,
kteří se aktivně podílejí na chodu
veřejného života ve městě, ale i těm,
kteří využili své právo vyjádřit názor
při volbách do zastupitelstva. Ano,
už dnes mohu potvrdit, že nás v dohledné době čekají změny. Samozřejmě jsme ve fázi, kdy nasloucháme,
shromažďujeme informace a připravujeme podklady tak, abychom neudělali špatné rozhodnutí. Čtyři roky
je příliš krátká doba na to, aby se
podařilo realizovat naše vize, ale naopak dost dlouhá doba na to, aby se
město uzdravilo a mohlo se postavit
na startovní čáru.
Radnice s příchodem nové koalice
výrazně omládla. Co si od toho slibujete?
Věřím, že se nám podaří aktivovat všechny,
kteří ovlivňují nebo mohou ovlivnit chod města. Naše doba je omezená, ale zaměstnanci zůstávají. Budu usilovat o to, aby si uvědomili,
že jejich práce je velmi důležitá a hodnotná,
a že veškeré dosažené výsledky jsou odrazem
jejich přístupu. A popravdě, téměř kamkoliv
jsme doposud nahlédli, tam jsou vidět rezervy, špatná komunikace, nedostatečná koordinace činností a bohužel i potlačená iniciativa.
Na tom budeme muset společně zapracovat.
Věřím, že se nám to společně podaří.
Václav Dokoupil, mluvčí města

Vážení spoluobčané,
přejeme vám, aby nadcházející týdny pro vás
byly časem poklidu, lásky a setkání s bližními,
více než časem shonu a úklidu. Ať dlouhé
večery vedou k zamyšlení a pohodě, ať na konci
největších svátků vstoupíme do nového roku plni
energie a elánu. Krásné Vánoce a úspěšný vstup
do Nového roku vám přejí
Tomáš Kolkop, Miloš Mička, Daniela Maixnerová
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Starosta města Moravská Třebová
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

TAJEMNÍK / TAJEMNICE
MĚSTSKÉHO ÚŘADU
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Podmínky výběru vhodného uchazeče
včetně náležitostí přihlášky
jsou k dispozici:
- na www.moravskatrebova.cz
- na úřední desce městského úřadu,
- u personalistky městského úřadu,
tel. č.: 461353027,
e-mail: hbrziakova@mtrebova.cz.
Uzávěrka pro podání přihlášky se všemi
náležitostmi a přílohami je
17. prosince 2018.

Vážení a milí Třebováci,
dovolte nám poděkovat za Vaši důvěru, kterou
jste nám svými hlasy vyjádřili v komunálních
volbách. Váš hlas bereme především jako závazek dostát svým slibům a naplnit program,
který jsme Vám předložili a Vaši důvěru nezklamat. Svou volbou jste dali jasně najevo
potřebu změny v řízení našeho města. Před
volbami jsme vyjadřovali své přání pracovat
v nové smysluplné a fungující koalici. Na základě povolebních jednání vzniklo seskupení,
které dle našeho názoru, tato kritéria naplňuje
ve všech ohledech – po stránce lidské, morální
i odborné. Tato koalice je zárukou, že veškeré
záležitosti budou diskutovány a rozhodovány
v širokém názorovém spektru. Také chceme,
aby složení výborů města zaručovalo pluralitu
názorů a vylučovalo monopol jedné skupiny
zastupitelů.
Pevně věříme, že zodpovědným přístupem ke
správě věcí veřejných se Moravská Třebová
stane městem s vizí, městem atraktivním nejen
pro mladé, ale i pro všechny další skupiny obyvatel. Svou prací jsme odhodláni tvořit město,
ve kterém se dobře žije. Závěrem Vám přejeme
klidný konec roku, spokojené Vánoce a šťastné
vykročení do roku 2019.
Za Změnu pro Třebovou
Ing. Miloš Mička (místostarosta)
a Ing. Zdeněk Ošťádal (zastupitel města).

MUDr. Petra Neužilová
neordinuje – v pátek 7. prosince
a v pondělí 31. prosince
Leden – 18.–24. 1. 2019 dovolená
Prosím o včasné zajištění chronické
medikace. Zástup pro akutní stavy
MUDr. Madron, Městečko Trnávka
ve svých ordinačních hodinách,
tel. č. 461 329 139

Z města
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Otevřená radnice
Usnesení ustavujícího zastupitelstva
z 5. 11. 2018
• ZM zřizuje finanční výbor zastupitelstva města
a stanovuje počet jeho členů na 9. ZM zřizuje
kontrolní výbor zastupitelstva města a stanovuje
počet jeho členů na 9.
• Zastupitelstvo města volí Ing. Tomáše Kolkopa
starostou města.
• Zastupitelstvo města volí Ing. Miloše Mičku
uvolněným místostarostou města, který bude
oprávněn zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti.
• Zastupitelstvo města volí Ing. Danielu Maixnerovou neuvolněnou místostarostkou města, která
bude oprávněna zastupovat starostu v době nepřítomnosti starosty a uvolněného místostarosty.
• Zastupitelstvo města volí Ing. Pavla Charváta,
Ing. Josefa Jílka, Mgr. Leopolda Königa a Ing.
Martina Sedláka dalšími členy rady města.
• Zastupitelstvo města stanovuje, že rada města
bude mít 7 členů, bude složená ze starosty, 2
místostarostů a 4 dalších členů rady města.
• Zastupitelstvo města stanovuje, že dlouhodobě
uvolněnými členy zastupitelstva města budou
starosta a jeden místostarosta.
Více na www.moravskatrebova.cz

Usnesení z jednání rady města
• Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3
ke smlouvě o dílo na akci Rekonstrukce
budov C a D domova pro seniory v Moravské Třebové s firmou FORTEX - AGS, a.s.,
podle předloženého návrhu.
• Rada města jmenuje Mgr. Milenu Drápalovou vedoucí organizační složky města Moravská Třebová Centrum volného času města
Moravská Třebová ke dni 15.11.2018.
• Rada města schvaluje bezplatný pronájem
části prostor muzea (dvorana a bufet) Integrované střední škole Moravská Třebová
pro organizaci přehlídky jejich oborů pod
názvem Technohrátky. Akce se koná 22. listopadu 2018 v době od 9:00 do 14:00 hod.
Akce je pořádána pro ZŠ zejména regionu
MTJ a Svitavska ve spolupráci s Pardubickým krajem.
• Rada města pověřuje výkonem občanských
sňatků a slavnostních obřadů Ing. Miloše
Mičku, Ing. Danielu Maixnerovou, PaedDr.
Hanu Horskou, Ing. Josefa Jílka, Mgr. Miroslava Muselíka. Při jejich provádění jsou
výše uvedení oprávněni používat závěsný
odznak se státním znakem České republiky.
Více na www.moravskatrebova.cz
Stanislav Zemánek, tajemník

Pravda a láska
musí zvítězit nad
lží a nenávistí…
Město Moravská Třebová si poprvé oficiálně připomene odkaz bývalého prezidenta Václava Havla. Krátké pietní setkání
proběhne v úterý 18. prosince v 18:00
hodin u dřevěné lávky v areálu Knížecí
louky. Nezapomeňte oslovit své kamarády a známé. Svíčku s sebou.
Václav Dokoupil, mluvčí města

Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřadu v Moravské Třebové bylo k 31. 10.
2018 evidováno na trvalém pobytu celkem 10 084 občanů ČR. V průběhu měsíce října 2018 se do Moravské Třebové přistěhovalo 10 obyvatel, odhlásilo
27 obyvatel, zemřelo 16 občanů a narodilo se 7 dětí. V rámci Moravské Třebové
v říjnu změnilo trvalý pobyt celkem 41
osob.
Dle Odboru azylové a migrační politiky
MVČR je v Moravské Třebové hlášeno
122 cizinců s povolením k pobytu na
území České republiky. Celkem je tedy
v Moravské Třebové k 31. 10. 2018 evidováno 10 206 osob.
V měsíci říjnu se uskutečnilo 5 svatebních
obřadů, 1 obřad zlaté svatby a 6 obřadů
vítání občánků.
(ln)

Kompostéry pro sídliště
V rámci podpory MESOH (Motivační a evidenční systém odpadového hospodářství) se snažíme o
maximální možné vytřídění komunálního odpadu.
Jelikož podíl biologicky rozložitelného odpadu
(BRO) je v kontejnerech a popelnicích stále velmi vysoký a zejména obyvatelé v sídlištích neměli
dosud možnost řádné separace, rozhodli jsme se
podpořit dobré třídění pro obyvatele sídlišť. Jako
pilotní bylo vybráno sídliště Západní, tedy bytové domy na ul. Západní, Holandská, Sportovní,
Jiráskova, Hřebečská. V případě kladné odezvy

obyvatel budou následovat i další sídliště a bytové
domy ve městě. Do travnatých ploch byly osazeny
kompostéry. Do kompostéru můžete ukládat: odpad ze zeleniny a ovoce, bioodpad z domácnosti,
plevel, trávu, kořenové baly z květináčů a truhlíků. Vzniklý kompost můžete využít pro vlastní
potřebu do zahrádek, do truhlíků. Případné přebytky budou využity na městských pozemcích zajistí TSMT. Dnes už můžete kompostovat i vy!
Za tým MESOH Gabriela Horčíková, jednatelka
Technických služeb Moravská Třebová s.r.o.

Z města
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Láska až za hrob aneb sbírka pro Plačící Annu
Během úprav Křížového vrchu byla technickými
službami letos na jaře obnovena vyhlídka u Plačící Anny, která se nachází nedaleko bývalého
lomu na východním úbočí kopce. Romantické místo je odkazem na příběh nešťastné lásky
Anny Gläserové a Josefa Herknera, který se ni-

Již nyní můžete přispívat
na transparentní účet města
číslo 3173170319/0800
Aktuální stav účtu je veřejně dostupný
na webových stránkách České spořitelny. U jednotlivých plateb se zobrazuje název účtu a případná poznámka odesílatele
k platbě.
Kasičky s informacemi o veřejné sbírce
budou během prosince umístěny zde:
vestibul radnice, městský úřad Olomoucká,
Turistické informační centrum, muzeum,
zámek, knihovna, kavárna na Knížecí louce

kdy nesmířil s koncem jejich více než pětiletého milostného vztahu (celá legenda níže). U kamenné zídky zde kdysi stávala také socha Anny,
kterou po II. světové válce zničili vandalové. Ve
vazbě na úpravy prostranství na Křížovém vrchu
a výše uvedenou legendu, vznikla postupně myšlenka na obnovu kamenné
sochy.
Do akce se může zapojit
každý
Věříme, že vandalismus do
našeho města nepatří a že si
krásných míst, kde trávíme
volný čas, dokážeme patřičně vážit. Město Moravská Třebová proto spustilo
veřejnou sbírku, jejímž cílem je společně obnovit sochu Plačící Anny a upravit
okolní veřejné prostranství
na Křížovém vrchu. Sbírka
bude ukončena 31. 12.
2019 a do té doby
může každý libovolnou částkou
přispět na transparentní účet, nebo
do zapečetěných kasiček, které
budou na vybraná místa umístěny
během prosince. Dle restaurátora
Ladislava Kryla jsou předběžné
náklady vyčísleny na 363 000 Kč
včetně DPH. Město se rovněž
zavazuje, že obnovu sochy dofinancuje z rozpočtu města,
pokud prostředky z veřejné
sbírky nebudou na ob-

novu stačit. S ohledem na termín ukončení sbírky předpokládáme výrobu sochy a její osazení
v roce 2020.

Legenda o Plačící Anně
Byla to patrně náhoda, když se v roce 1818 seznámila Anna Glässerová, dcera revírníka z nedalekého Karlína s Josefem
Herknerem, synem třebovského purkmistra, který bydlel na
náměstí v domě č. 23 s renesančním arkýřem. Mezi oběma mladými se vyvinul vroucí
vztah – láska na první pohled.
Osud jim však štěstí nepřál. Rodiče Anny trvali na ukončení
známosti a schůzky s Josefem
zakázali. Měli pro ni vyhlédnutého jiného ženicha. Josef několikrát otce Anny žádal o její
ruku, ale vždy byl hrubě odbyt.
Anna byla často hlídána v myslivně a dokonce ve svém pokoji zamykána. Jedinou vazbou
jim tak zůstaly tajné schůzky
a nespočet dopisů, ve kterých se ujišťovali o své
lásce. Vzájemná korespondence trvala od roku
1819 až do března 1823, kdy Anna napsala Josefovi poslední smutný dopis.
Události pak dostaly rychlý spád. Za necelý rok
se Anna z donucení otce provdala za Franze
Gromese, rychtáře z Linhartic. Josef ještě před
Anninou svatbou založil nedaleko bývalého

lomu na úbočí Křížovém vrchu překrásnou zahradu, odkud bylo vidět do Linhartic na Annino

obydlí. Brzy po svatbě začala Anna chřadnout
a v roce 1825 zemřela na chrlení krve. Následně
byla pohřbena na hřbitově v Moravské Třebové
do rodinného hrobu Gromesů. Ještě tutéž noc Josef Annino tělo z hrobu tajně vykopal a přenesl
do své zahrady na východní straně Křížového
vrchu. Zde Annino tělo pohřbil, bez rakve, do
vrstvy růží a černého hedvábí.

Legenda vypráví, že v předvečer svátku sv. Anny
roku 1825 osvětlily cestu z města k Herknerově
zahradě pochodně. Ohně plály také na zahradě, kde bylo
osvětleno místo podobné hrobu. Pochodně zde tvořily nápisy „Tobě tam“ a „Ať se místo
jmenuje Annino odpočinutí“.
V pozadí hrála hudba a děj přitáhl pozornost řady obyvatel
Moravské Třebové i Linhartic.
Pravdivost legendy podporuje
objevení prázdné rakve v Annině hrobě v roce 1924. O deset let později pak v místech
dřívější Herknerovy zahrady
našli dělníci při práci ve zdejším pískovcovém lomu kostru
mladé ženy, která byla pohřbena v černém hedvábí ve velké
vrstvě květin. Šetření tehdy označilo za velmi
pravděpodobné, že jde o ostatky Anny Gromesové, rozené Gläserové. Nevlastní vnučka Anny
následně rozhodla, aby byly ostatky pohřbeny
znovu do hrobu Gromesů, kam byla umístěna
mramorová tabulka s nápisem: „Ať láska trvá
třeba za hrob, však za hřbitovní zdí ať je mír.“
Václav Dokoupil, mluvčí města
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Předáváme štafetu

Název akce

Termín dokončení

Ne všechny projekty bylo možné ukončit do konce volebního období a jejich realizaci tak přebírá
nové vedení města. Nejdůležitější rozpracované
a další připravované projekty jsou uvedeny v přiložené tabulce. Zdrojem pro plánování nových
projektů je Strategický plán rozvoje města (SPR),
který byl schválen minulým zastupitelstvem města 3. 9. 2018. Pro úspěšnou realizaci SPR je třeba
co možná nejdříve schválit Plán implementace
SPR a začít na implementaci pracovat.
Václav Mačát, ČSSD

Infrastruktura pro bydlení na ul. Strážnického - 6 parcel
Infrastruktura pro bydlení na ul. Nové - 4 parcely
Rekonstrukce budov C a D Domova pro seniory
Rekonstrukce komunikace na ul. Lidické
Výměna kanalizace na ul Tyršově
Rekonstrukce bazénu při ZŠ na ul. Palackého
Výměna kanalizace na ul. Lanškrounské
Výměna a rozdělení kanalizace na ul. Olomoucké (podmínka pro Rekonstrukci chodníku na ul. Olomoucké)
Rekonstrukce chodníku na ul. Olomoucké (od mostu
u pneuservisu po most u Širůčka)

12/20/2018
11/23/2018
12/15/2018
11/30/2018
11/30/2018
6/30/2019
odhad 31.10.2019

Milí spoluobčané,
chtěl bych vám všem, kteří jste v letošních komunálních volbách podpořili svým hlasem Českou stranu sociálně demokratickou poděkovat
za váš hlas a za vaši přízeň. Často přirovnávám
politiku ke sportu, kdy
vítězem může být vždy
jen jeden. Slušnost po
prohraném „sportovním
utkání“ velí popřát vítězi a já tak touto cestou
činím. Na ustavujícím zastupitelstvu jsem řekl,
a bude to platit následující čtyři roky, že budeme
konstruktivní opozicí, kdy chceme podporovat
a předkládat návrhy, jež z našeho pohledu budou
prospěšné a dobré pro naše město. Zároveň mi
dovolte, abych vám všem popřál jménem svým
a jménem MO ČSSD v Moravské Třebové krásný vánoční čas a vše dobré v roce 2019!
Za MO ČSSS Mor. Třebová Miroslav Muselík
(lídr za ČSSD v komunálních volbách)

Poděkování
Chceme poděkovat všem, kteří Piráty podporovali, příznivcům a dobrovolníkům. Jde vidět, že pirátské myšlenky
mají smysl a žene nás to všechny dál. Čekají nás
čtyři roky tvrdé práce pro občany, které budou
těžké, ale zkušenosti získané v zastupitelstvu
a radě města jsou a budou neocenitelné. Piráti ještě donedávna v Moravské Třebové nebyli
moc vidět, ale tohle všechno se mění. Rosteme
a držíme kurz. Přejeme všem veselé Vánoce
a šťastný nový rok 2019.
Petr Matoušek

SPD Moravská Třebová
SPD Moravská Třebová děkuje všem občanům,
kteří přišli k volbám a svým hlasem podpořili naši kandidátku. Blahopřejeme vítězi voleb
Srdcem Třebováci, i dalším stranám za jejich
úspěch v komunálních volbách. Gratulujeme ke
zvolení nového vedení města, přejeme hodně
štěstí a pracovních úspěchů.
Roman Neuer

PF 2019
Vážení spoluobčané,
Místní sdružení ODS v Moravské Třebové Vám děkuje za přízeň a hlasy v komunálních volbách 2018. Zároveň bychom Vám
rádi popřáli do roku 2019 mnoho osobních
i pracovních úspěchů a především pevné
zdraví.
Za MS ODS MT Pavel Vaňkát

Částka
(v mil. Kč)
11,8
2,2
58
4,2
1,5
34
cca 12

Stav
realizuje se
realizuje se
realizuje se
realizuje se
realizuje se
realizuje se
připravuje se

odhad 31.5.2019

cca 7 připravuje se

odhad 31.10.2019

9 připravuje se

Vzkazy od veřejnosti
Povolební zamyšlení
Poněkud mě zklamalo, že v listopadovém zpravodaji nebyl žádný ohlas veřejnosti na komunální
volby. Pokusím se o to ze svého pohledu. I když
jsem fandil uskupení Srdcem Třebováci, jejich vítězství bylo neuvěřitelné. Kdo by si před volbami
pomyslel, že to budou oni, kdo postaví nového
starostu! Dosavadní starosta a jeho tým (ČSSD,
KSČM a SNK) udělali pro město leccos dobrého.
I když jsem očekával víc - vždyť polovinu svého
programu nesplnili. A šlo o dost zásadní věci: využít areál dětské nemocnice pro potřeby města (např.
pro kulturu), obnovit park u muzea, zkultivovat
prostor staré městské tržnice, zlepšit průchodnost
křižovatky ulic Komenského - Lanškrounská, postavit startovací byty pro mladé rodiny atd. Jejich
volební propad (jen 30 % hlasů) přičítám také
tomu, že nedbali příliš na názory a přání občanů.
Teď jde o to, co bude dál? Nový starosta Tomáš
Kolkop to nebude mít jednoduché. Koalice, kterou reprezentuje, je nesourodá, složená z pěti odlišných stran. Přes slušný součet posbíraných hlasů (53 procent) bude pro tuto koalici vždy malý
zázrak cokoli prosadit. Teď budeme zvědavi, jaké
hlavní cíle si nová koalice stanoví pro příští čtyři
roky. Neměla by přehlédnout, že mezi občany nedostal žádný jiný projekt tak silnou podporu, jako
nový kulturní sál (mimo jiné 328 podpisů pod peticí z února 2018). Jestli se však objeví v připravovaném koaličním programu, je nejisté. Z řad „pětikoalice“ už déle zaznívají hlasy, že musí přestat
plýtvání veřejnými penězi. Ano, městský dluh jistě
nelze donekonečna natahovat. Ale také by se nemělo šetřit na nepravém místě. Bez nových investic se rozvoj města neobejde. Jaroslav Strouhal
Poděkování městu za finanční podporu
Vážení zástupci města Moravská Třebová členové TJ Sokol Boršov by chtěli touto cestou
poděkovat městu Moravská Třebová za finanční podporu, kterou nám město poskytlo v roce
2018. Z finančních prostředků hradila naše jed-

nota svou činnost, provoz a údržbu sportovního
areálu. Další prostředky byly poskytnuty na dofinancování 30% spoluúčasti získaného grantu z rozpočtu Pardubického kraje – program C1
(Podpora výstavby, rekonstrukce a oprav sportovního zařízení). Tyto finance byly použity na
výstavbu ochozu pro diváky a opěrné zdi hřiště. Tímto projektem vznikl důstojný areál, který
je využíván širokou veřejností při sportovních
a kulturních akcích. Děkujeme.
Petr Hanák
Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů Sušice by chtěl touto
cestou poděkovat Františku Jokešovi za zapůjčení autobusu a odvezení na podzimní závody mladých hasičů do Janova. Velice si toho vážíme.
Také bychom chtěli popřát všem našim členům,
sponzorům a příznivcům našeho sboru pěkné
svátky a šťastný nový rok.
Oldřich Konečný
Poděkování
Dovolte mi poděkovat Marii Horákové ze Školní
ulice č. 4 v MT za včasné poskytnutí první pomoci
mému manželovi Josefu Kantůrkovi. Svou všímavostí a rozhodností mu nejen zachránila život, ale
zmírnila i trvalé následky závažného onemocnění.
Současně chci poděkovat i kolegům ze záchranné
služby, a to MUDr. Aleně Dvořákové, zdravotní
sestře Evě Hegerové a řidiči Jaroslavu Křišťálovi,
za následnou odbornou léčbu a péči během transportu manžela do nemocnice. Ivana Kantůrková
Univerzita třetího věku děkuje
Vážení přátelé dovolte, abychom touto cestou poděkovali bývalému vedení města v čele s Milošem
Izákem za vstřícný přístup, kterým tuto aktivitu pomohli realizovat a kterým přispěli k pocitu důstojnosti u posluchačů univerzity. Věříme, že i nové vedení města v čele s Tomášem Kolkopem nám svoji
přízeň zachovají. Aby zvládli náročné úkoly, které
je v nových funkcích čekají, přejeme jim pracovní elán, úspěchy a stálé zdraví. Marie Blažková
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Úspěchy Turistického informačního centra a soutěž o knihu
Pro letošní turistickou sezónu byla od Asociace
turistických informačních center vyhlášena možnost zapojit se dobrovolně do mystery shoppingu. Je to metoda výzkumu, která prostřednictvím
fiktivního nákupu či zájmu o služby hodnotí úroveň poskytovaných služeb pracovníka informačního centra. Tato kontrola u nás proběhla v pondělí 9. 7. v dopoledních hodinách s úspěšností
95,24 %. Celkem se hodnotilo 50 bodů spokojenosti zákazníka. A jak nás slovně kontrolorka
hodnotila? „Velmi příjemné informační centrum,
ochotná pracovnice, která se mi snažila pomoci, vypsala mi kontakty, doporučila. Informační
centrum na mě působilo čistě a upraveně. Při
příchodu na informační centrum mě pracovnice
pozdravila, navázala se mnou oční kontakt, cítila
jsem se vítaná. Pracovnice na mne působila jako
místní, dobře se orientovala, znala doporučovaná

místa. Informační centrum bych rozhodně doporučila pro ochotný přístup pracovnice, ochotné
vyhledávání, rychlé obsloužení, příjemné prostředí.“ My jsme s výsledkem spokojeni, jsme za
takovou zpětnou vazbu velmi rádi, je to pro nás
známka toho, že svou práci děláme dobře a že
nás baví. Při další možnosti zapojení do mystery
shoppingu se určitě opět přihlásíme.
A teď už ke slíbené soutěži, o které jsme Vás
informovali v minulém čísle zpravodaje. Soutěžíme o knihu Miloslava Kužílka a Michala
Buriana s názvem Moravská Třebová a okolí na starých pohlednicích v hodnotě 496 Kč.
Kniha, která byla vydaná minulý rok se stala
„moravskotřebovským bestsellerem“ a stále je
o ni velký zájem. A co udělat pro to, abyste se
mohli zúčastnit soutěže? Stačí odpověď na jednoduchou otázku. Určitě všichni znáte legendu

o lásce Josefa a Anny, která je neodmyslitelnou
součásti historie našeho města. A my se ptáme,
jakým celým jménem se jmenovala Anna za svobodna? Svou odpověď nám můžete sdělit přímo
osobně v informačním centru, na mailu icentrum@mtrebova.cz nebo ve zprávě na našich
facebookových stránkách – Turistické informační centrum Moravská Třebová. Soutěžit můžete
do 16. 12., my pak ze všech správných odpovědí
jednu vylosujeme a výherce si od nás může pod
stromečkem rozbalit zmíněnou knihu. Těšíme se
na Vaši účast! Pokud byste náhodou nevyhráli,
a i přesto si chtěli udělat radost, kniha je u nás
v infocentru k prodeji.
Závěrem Vám přejeme příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí a pevné zdraví v novém
roce. Děkujeme za Vaši přízeň v roce 2018.
Nikola Kozelková

Kalendář akcí v Českomoravském pomezí
Svitavy

2. / Ne / 14:00 / náměstí Míru
Vánoce ve Svitavách – 1. adventní neděle
Advent s patchworkem a řezbáři, stánkový prodej, hudební vystoupení Adéla Václavová &
Petr Kurečka + host Jonáš Dyba (Brno), Paraplet
(Svitavy), Pěvecký sbor Dalibor, Dechový kvintet svitavských muzikantů, rozsvěcení vánočního
stromu, odhalení betlému, Ježíškova pošta, Čertovská jízda, koncert ZUŠ Svitavy. www.svitavy.cz
9. / Ne / 9:00 / náměstí Míru, muzeum, Ottendorferův dům, Fabrika, Tyjátr
Vánoce ve Svitavách – 2. adventní neděle
Velký jarmark, tradiční dílny (ozdoby), Marcipánové Vánoce, bleší trh, vystoupení pěveckých sborů ZUŠ Svitavy, promítání pohádek pro děti. www.
svitavy.cz

Na zámecké návrší se vrátili andělé a přinášejí čtyři adventní neděle plné koncertů, trhů, prohlídek,
výstav a dílen
2. 12.–1. 1. / So, Ne / 10:00–18:00 / Piaristický
chrám Nalezení sv. Kříže
Výstava historických i současných betlémů
K vidění bude přes 50 betlémů současných i historických
10. 11.–10. 2. / Út–Ne / 10:00–12:00, 13:00–17:00
/ Dům U Rytířů    
Já jsem... Zdeněk Nejedlý
Výstava. Příběh tragédie jednoho moderního intelektuála. Rozporuplná postava litomyšlského
rodáka, českého historika, muzikologa a ministra
komunistické vlády, Zdeňka Nejedlého (1878–
1962) budí i dnes vášnivé diskuze o jeho názorech,
činech i vlivu

23. / Ne / 13:30 / náměstí Míru
Vánoce ve Svitavách – 4. adventní neděle
Stánkový prodej, adventní koncert kapel Kdokolif
a S.U.E. (Svitavy ukulele ensemble), zimní kino projekce filmu Anděl páně 1

Vysoké Mýto

Litomyšl

16. 12. / náměstí Přemysla Otakara II.
Zlatý kujebácký jarmark
Jarmark, kulturní program

2.–24. 12. / zámecké návrší
Andělské adventní neděle

1. 12. / náměstí Přemysla Otakara II.
Adventní kujebácký jarmark
Řemeslný jarmark s vánoční tématikou, rozsvěcení vánočního stromu, kulturní program

Průmyslové muzeum Mladějov patřilo dětem
V září letošního roku proběhly v Průmyslovém
muzeu Mladějov dvě tradiční akce. První z nich
byl již XII. ročník výchovně vzdělávacího projektu Mezi pražci mladějovské úzkokolejky.
Při tomto projektu, na kterém s Průmyslovým muzeem Mladějov úzce
spolupracuje Základní škola Kostelní náměstí z Moravské Třebové, do
Mladějova zavítali další žáci druhého
stupně, aby po několik dnů na vlastní
kůži aktivně poznávali krásu, přírodu
a nevšední historii zdejšího kraje.
Druhou, také již tradiční zářijovou
akcí, na které se kromě Průmyslového
muzea Mladějov podílela i Mladějovská průmyslová dráha, byly speciální jízdy pro organizaci Junák - český
skaut. Areál bývalé šamotky tak ožil
více jak stovkou dětí ze všech koutů

Pardubického kraje, které do Mladějova dorazily nejen za svezením vláčkem taženým parní
lokomotivou, ale i za hrami, které pro ně organizátoři akce připravili.
Petr Sýkora

23. 12. / Kostel sv. Mikuláše ve Vraclavi
Vánoční koncert a živý betlém na Vraclavi
Pořádá Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

Polička

1. 12. / So / 15:00 / Palackého náměstí
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Vánoční trhy, hudba, koncert
3. 12. / Po / 19:00 / Tylův dům - velký sál
Anna K. – Vánoční tour 2018
Koncert. Vstupné: 390 Kč, 360 Kč, 330 Kč
8. 12. / 19:00 / Tylův dům - velký sál
Hudba pomáhá - benefiční festival
Hudební festival. Vstupné: 100 Kč, 80 Kč

Žijeme s vodou –
Burza filantropie
VHOS, a.s., se v letošním roce již počtvrté zúčastnila Burzy filantropie v Litomyšli.
Co vlastně je Burza filantropie? Jedná se
o transparentní nástroj k podpoře projektů
neziskových organizací (NO), který zároveň nabízí setkání zástupců podnikatelského sektoru, NO a veřejné správy. Burza má
svá pevná pravidla, se kterými se můžete
blíže seznámit na: www.burzafilantropie.cz.
Realizaci akce konkrétně v Pc kraji zajišťuje Koalice nevládek Pardubicka spolu s Pc
krajem. Před samotným konáním burzy jsou
NO vyzvány k zaslání projektů, se kterými
se budou ucházet o podporu donátorů. Do
finále pak postupují projekty vybrané veř.
hlasováním a donátory. Letos jsme podpořili
5 projektů NO: Naproti, o.p.s., Charita M.
Třebová, Charita Polička, Charita Svitavy
a Rodinné a komunitní centrum Kocourek.
VHOS, a.s., se hlásí ke společensky odpovědným firmám a Burzu filantropie hodnotí jako jeden z nejužitečnějších nástrojů
podpory NO, pro které bývá velmi obtížné získat finanční prostředky. Zúčastníme
se i v roce 2019, je tedy na zástupcích NO
zpracovat projekt, který osloví veřejnost
a přiláká nové donátory.
Luba Čápová
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Kulturní služby města Moravská Třebová
Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Předprodej vstupenek zahajujeme v pondělí 3. 12. v 16 hodin. Telefonické rezervace přijímáme od pondělí 3. 12. od 16 hodin, dále pouze v době předprodeje. Rezervace
platí jeden týden, po uplynutí této doby budou vstupenky automaticky vráceny zpět do prodeje. Kontakt: 461 544 283. Další dny: pondělí 14:00–19:00, úterý – zavřeno,
středa 14:00–19:00, čtvrtek 9:00–12:00, pátek – zavřeno. Více informací naleznete na www.ksmt.cz

Městské kino
Chvilky /ČR, SR/

ADVENTNÍ MEJDÁNEK

2. 12., od 19:00 hod., dvorana muzea

CONTINENTAL (Boston/USA)

8. 12. v 17:00, 120 Kč

Rick Barton je zpěvák, kytarista a skladatel skupiny
CONTINENTAL a původní člen – kytarista skupiny
DROPKICK MURPHYS, se kterou nahrál part základních a pro tento
styl přelomových
nahrávek. Před nedávnem založil skupinu Continental se
synem Stephenem,
který ho doprovází
na basovou kytaru
a kterému se navíc
zalíbilo v moravských
končinách
natolik, že si u nás
našel
přítelkyni.
V rámci jejich letošního evropského
turné zahrají řízný
rock‘n‘roll na adventním MEJDÁNKU ve dvoraně
muzea od 20 hod. Z místní scény pozvánku přijala
kapela FLY FISH, která vystoupí v 19 hod

Doktor Martin:
Záhada v Beskydech /ČR/

Zpátky do Betléma – vánoční
pohádka pro MŠ a ZŠ

28. l1. v 19:00, 110 Kč
Mohlo by se zdát, že Anežka a její život patří celé
rodině, jen ne jí samotné. Snaží se pomáhat druhým
a dostát slibům, které jim dala. Musí se ale také
naučit nastavit vlastní hranice a projevit své touhy
a přání, aby neztratila to nejdůležitější, sebe samu.

Bohemian Rhapsody /Velká Británie, USA/

5. 12. v 19:00, 130 Kč
Film, který je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho.

Čertí brko /ČR/

8. 12. v 15:00, 120 Kč
Příběh nás zavede do městečka Pytlov. Místní lidé tu žijí
běžným životem, a ani netuší, že jejich přestupky a hříchy jsou pečlivě zapisovány místní pekelnou pobočkou.

Čertí brko /ČR/

8. 12. v 19:00
Půjde o tajuplný a překvapivě nelékařský příběh, ale
hlavní postava Martina z úspěšného seriálu zůstává.

Útok z hlubin /USA/
10. 12. v 19:00, 120 Kč

Grinch

/USA/

17. 12. v 17:00

Aquaman /USA/

17. 12. v 19:00, 120 Kč

Čertí brko /ČR/

19. 12. v 17:00, 120 Kč

Kulturní centrum
Rozsvícení vánočního stromu

2. 12. náměstí T. G. Masaryka
Letos opět připravujeme pro nás všechny adventní
trh spojený s kulturním programem a rozsvícením
vánočního stromečku. Trh bude doprovázen kulturním programem, který pro nás připravili moravskotřebovští umělci. Také všechny děti určitě potěší
živá zvířátka. Těšíme se na vás, přijďte „nasát“ vánoční atmosféru a užít si začátek adventu společně.
Od 13:00 adventní trh na náměstí a ve vestibulu radnice a vánoční dílničky DDM Maják
15:00 Příchod svatého Petra s nebeským doprovodem
a nebeská pošta Ježíškovi (DDM Maják MT)
15:10 Vystoupení ZUŠ Moravská Třebová
15:50 Nebeská pošta DDM Maják Moravská Třebová
16:10 Nejmenší mažoretky DDM Maják MT
16:20 Vystoupení pěveckého sboru Fermáta MT
16:45 MŠ Jiráskova Moravská Třebová - koledy
17:00 Slavnostní rozsvícení stromu
17:05–17:20 Písničkář Antonín Aberle

4. 12. v 8:30 a 10:00, vstupné: 40 Kč, kinosál KS
Společný projekt Teátru Pavla Šmída a kejklíře Vojty Vrtka.
Kdyby tenkrát před dvěma tisíci lety ta patnáctiletá holka neřekla andělovi ANO, tak by teď asi bylo
všechno úplně jinak. Asi bychom neslavili Vánoce,
nestavěli bychom betlémy a dárky by nenosil Ježíšek. Setkání kejklíře a komedianta Vojtěcha se svým
panem učitelem u betléma. Po letech si ten prastarý
příběh zahrají a prožijí opět společně.

Erlend Loe – Doppler
Listování s Lukášem Hejlíkem
a Pavlou Dostálovou

6. 12. v 18:30, vstupné: 100 Kč, kinosál KS
Pořad se koná ve spolupráci s Městskou knihovnou
Ladislava z Boskovic Mor. Třebová

Invisible trio

9. 12. v 17:00, obřadní síň radnice, vstupné: dobrovolné
Představuje se Vám komorní soubor hudebníků
v obsazení mezzosoprán, flétna a varhany. Tvoří jej
hudebníci s orchestrální i sólovou praxí. Ansámbl
se věnuje především interpretaci hudby období baroka, klasicismu a romantismu, ale nevyhýbá se ani
skladbám současných skladatelů.
Obsazení: Kateřina Hloušková – mezzosoprán, Petr
Jeníček – flétna, Martin Kubát – varhany
Na programu zazní skladby J. S. Bacha, G. Ph. Telemanna, C. Francka, G. Cacciniho, E. Morriconeho
a dalších

Bez toho nejsou Vánoce
Zuzana Stirská
a formace Fine Gospel Time

11. 12. v 19:00, dvorana muzea, vstupné: 150 Kč
„Gospel songs“ jsou podle encyklopedie duchovní

písně severoamerických černochů na texty Nového
zákona. Byly (a jsou) zpívány v křesťanských kostelech, kde sólového zpěváka doprovázeli účastníci
bohoslužeb jako početný sbor. Tímto specifickým
hudebním žánrem se inspirovala zkušená a hlasově
skvěle disponovaná zpěvačka Zuzana Stirská.

Vánoční koncert Kateřiny Brožové

16. 12. v 18:00, dvorana muzea, vstupné: 150 Kč
Dále účinkují: Lenka Zahradníková - klavírní doprovod a dětský pěvecký sbor ZUŠ Moravská Třebová

Veřejné zasedání zastupitelstva
Pardubického kraje

18. 12. od 14:00 do 16:00 ve dvoraně muzea Moravská Třebová

Silvestrovský ohňostroj

31. 12. v 18:00, náměstí T. G. Masaryka

Zámek
e-mail: zamek.pokladna@ksmt.cz, zamek@ksmt.cz
www.zamekmoravskatrebova.cz
Kontakt: 461 312 458 – pokladna zámku,
731 151 784 – pokladna mobil,
733 787 998 – vedoucí zámku
Otevírací doba: listopad – březen: ZAVŘENO

Stálé expozice

Poklady Moravské Třebové
Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny
Středověká mučírna
Jak se žilo na venkově
Barevná planeta

Městské muzeum
tel.: 461 544 285, e-mail: muzeum@ksmt.cz
www.muzeummoravskatrebova.cz
Otevírací doba:
pondělí: zavřeno
úterý-pátek: 9:00–12:00, 13:00–16:00
sobota-neděle: zavřeno

Mikulášský jarmark

Sobota 1. prosince 9:00–16:00, v parku před muzeem a ve dvoraně muzea
Návštěvníci se mohou těšit nejen na Mikuláše, čerta a anděla. Přichystána bude také pohádka pro děti
a prodej uměleckořemeslných výrobků.
Vstupné: dospělí 10, děti 5 Kč

Stálé expozice
Muzeum egyptské princezny aneb Cesta
kolem světa – reinstalovaná expozice Holzmaisterovy mimoevropské sbírky

Galerie Františka Strážnického

Kultura
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Kulturní akce v prosinci
Adventní komentované
prohlídky farního kostela

Dechový orchestr Malá Haná vystoupí v Moravské
Třebové s pásmem vánočních písní.

2. 12., 9. 12., 16. 12. a 23. 12. vždy od 16:00-17:00
hodin, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Poznejte roztančené baroko. Zveme vás do chrámu,
kde je nebe otevřené. Nedělní komentované prohlídky zaměřené na unikátní výzdobu interiéru a zajímavosti z historie kostela. Během první adventní
neděle 2. 12. bude kostel otevřen již od 15:00 hodin.
Vstupné dobrovolné.

Vánoční výstavka prací posluchačů
Univerzity třetího věku

4. - 6. 12. od 9:00 do 11:30 hodin, odpoledne od
13:30 do 16:30 hodin v Latince na Kostelním náměstí. V pondělí 3. prosince bude probíhat od 13:30
do 16:30 hodin.
Zveme Vás všechny na vánoční výstavku posluchačů a příznivců MU3V. Navodíte si vánoční atmosféru a možná zde najdete i dáreček pro své nejbližší.
Těšíme se na Vás.

Tradiční Mikulášská zábava

7. 12. od 19:30 hodin ve dvoraně muzea
K poslechu a tanci zahraje skupina Domino a zatančí skupina Poupata z Rozstání. Předprodej
vstupenek v Turistickém informačním centru. Občerstvení zajištěno. Zve MO KSČM Moravská Třebová. Vstupné 80 Kč

Vánoční koncert v klášterním
kostele

29. 12. od 16:00 hodin v klášterním kostele
sv. Josefa.
Společnost česko-německého porozumění W. Hensela a Řád Menších bratří františkánů Moravská
Třebová Vás srdečně zvou na Vánoční koncert.
O hudbu a zpěv se postarají Martino Hammerle –
Bortolotti (baryton), Vlastimil Bialas (trubka),
Jiří Bělík (hoboj) a Martin Jakubíček (varhany). Vstupné 50 Kč

Vánoční koncert SPKD Boršov

15. 12. v 16:00 hodin v kulturním domě Boršov
Sdružení přátel kulturního domu Boršov co nejsrdečněji zve na tradiční Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru FERMÁTA a jejich vánočních hostů. Tímto také děkujeme všem příznivcům
a návštěvníkům našeho kulturního domu za jejich
přízeň a přejeme nádherné a pohodové vánoční
svátky.

Předvánoční koledování

16. 12. v 9:00 hodin na náměstí TGM

Koncert Proč ne Band

9. 1. 2019 v 19:00 hodin ve dvoraně muzea
Výroční koncert k 20 letům činnosti.
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Připravujeme kalendář
akcí, dejte o sobě vědět
Také na rok 2019 připravuje město kalendář
akcí. Dejte nám, prosím, vědět, jaké akce
a kdy plánujete. Je dokázáno, že kulturní,
sportovní či společenské akce jsou významným motivátorem k návštěvě našeho města.
Distribuci kalendáře akcí na rok 2019, ve
kterém uveřejníme všechny akce, o kterých
budeme v daném termínu informováni, bychom rádi zahájili již koncem tohoto roku.
Proto prosíme o zaslání vašich akcí do konce prosince na adresu phorackova@mtrebova.cz. Všechny nahlášené akce zveřejníme samozřejmě také v kalendáři akcí na
webu města Moravská Třebová. Děkujeme
vám za spolupráci a těšíme se na všechny
akce, které pro třebovské, ale i návštěvníky
našeho města připravíte.

Program na prosinec
Duku Duku

1. 12. Advent začíná - Dj Mirek Karásek
7. 12. Čertovský nářez - Dj J.M.X.
8. 12. Dance Party - Dj Pegas
14. 12. Koncert kapel Vision Days, Ilegality, Hazydecay a další
15. 12. Restart Beats - celovečerní klubové, open
air, indoor a tématické eventy plné laserů, světelných efektů, velkoplošné projekce, dekorací,
pyro efektů a samozřejmě nejlepší taneční hudby
21. 12. Ledově namražený večer - Dj Maty
22. 12. Retro Party - Dj Fuller
24. 12. Štědrovečerní Party - Dj Maty
25. 12. Vánoční Bigbít - Kaderus Blues, Durmanciny Bylinky, Three Wild Guns, REGGAY
BAND /reggae. CZ, Romania/
31. 12. Silvestrovská veselice - Dj Maty

Z činnosti Společnosti česko-německého porozumění
Jak ten čas rychle letí, ještě dva listy v kalendáři a již tu bude další rok. Dovolte nám, abychom
udělali malou rekapitulaci naší činnosti za uplynulý rok.
V roce 2018 uspořádalo centrum čtyři semináře pro učitele němčiny. První v dubnu v Moravské Třebové, druhý si zorganizovali učitelé sami
v Berlíně, třetí seminář v Hejnici u Liberce a poslední seminář bude společný s žáky a studenty
v Hevlíně s vyjížďkou do Vídně a do termálních lázní Laa an der Thaya. Seminářů se
pravidelně účastní kolem 20 učitelů z Čech
a Moravy a na poslední spojený seminář je
přihlášeno 46 osob. Za centrum jsme se zúčastnili setkání ve Staufenberku na Krämermarku a v červnu na historických májových
oslavách v Göppingenu. V červenci jsme se
podíleli na organizaci mezinárodního tábora
v maďarském Tarjanu. Tábora se z Moravské Třebové účastnilo 15 osob. V srpnu jsme
doprovázeli návštěvu z německého velvyslanectví při příležitosti odhalení pomníku k I.
světové válce. V září následovaly již 24. Dny
česko-německé kultury spojené s 15. výročím uzavření partnerské smlouvy se Staufenberkem. Na dnech kultury se podílelo mnoho
uměleckých skupin od nás, ale i ze zahraničí.

Starali jsme se také o delegace z Německa. Delegace z Göppingenu navštívila vedení měst Svitav,
Zábřehu a Lanškrouna. Pro delegaci ze Staufenberku byl připraven program v Mor. Třebové a ve
Starém Městě na letišti. Po dnech kultury navštívil naše centrum zájezd z Trutnova, který se díky
panu Kužílkovi seznámil s historií města a v odpoledních hodinách procházkou na Cestě od renesance k baroku. Poslední měsíce patřily více
méně kancelářské činnosti, vyúčtováním projek-

tů a vypracováním projektů na rok 2019. Během
roku jsme organizovali několik pěkných výstav,
probíhaly kurzy němčiny a senioři se scházeli u již tradičních stolů pro stálé hosty. Centrum
navštívilo mnoho mladých lidí, kteří se zabývají
historií a architekturou regionu a vytvářením rodokmenů. V knihovně je pro tyto účely poměrně dosti informací. Během roku nás navštívilo
také mnoho hostí z celé republiky a ze zahraničí,
kterým jsme poskytovali zeměpisné i historické informace o kraji, o možnostech výletů,
ubytování a stravování. S Hřebečským tanečním souborem jsme již v lednu 2018 mohli
společně s Evou Čapkovou/Matušincovou,
lektorkou hřebečských tanců, oslavit její vyznamenání které obdržela za svůj dlouhodobý nácvik a uchování lidových tanců našeho
regionu. V květnu nás soubor reprezentoval
v Augsburku, v červenci na Jízdě králů v Doloplazech, v září na Dnech kultury a v říjnu
v Praze. V prosinci organizuje soubor již své
III. Hřebečské Vánoce, na které srdečně zveme již dnes.
Společnost česko-německého porozumění
přeje všem klidné a pohodové Vánoce, do
nového roku mnoho štěstí, zdraví a úspěchů.
Irena Kuncová
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
V minulém období přijala Městská policie Moravská Třebová 139 oznámení.
Mimo stanovenou pochůzkovou činnost ve vybraných lokalitách města bylo městskou policií
provedeno pět dopravně bezpečnostních akcí
zaměřených na dodržování pravidel silničního
provozu cyklisty. Při těchto akcích bylo uloženo 11 pokut v příkazním řízení na místě. Mimo
tyto akce vyřešili na místě strážníci dalších 24
přestupků.
Nový projekt SOS tlačítko jako pokračování programu Senior v tísni
Městská policie Moravská Třebová, ve spolupráci s koordinátorkou prevence kriminality Hanou
Navrátilovou spustila nový projekt pro osamělé osoby žijící v našem městě. V rámci projektu
městská policie úzce spolupracuje s Odborem
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Morav-

ská Třebová, Sociální službou města Moravská
Třebová a Charitou Moravská Třebová. Projekt
bude využit zejména k poskytování zvýšené
ochrany osobám, které jsou limitovány zdravotním postižením nebo vysokým věkem, a jejich
možnost obrany je tak značně ztížena. Vztahuje
se na situace, při nichž je ohroženo zdraví, život
nebo majetek, ať už v důsledku intervence třetí
osoby, v podobě vloupání, podvodného vniknutí do bytu, napadení, nebo zdravotní indispozice
apod. Tato služba bude poskytována pouze občanům bydlícím na území města Moravská Třebová. Zájemci o službu by měli vlastnit mobilní
telefon vybavený tlačítkem pro jednoduché vytáčení tísňového volání nebo telefon, na kterém
je možno nastavit rychlou volbu nouzového volání či uskutečňovat telefonické hovory.
Stručné shrnutí služby:
• SOS tlačítko – možnost přivolání pomoci stisknutím jediného tlačítka.

Městská policie

• Pomoc v tísni 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu.
• Bezplatná služba, včetně bezplatného tísňového
volání.
Podmínkou pro zřízení této služby je bydliště
v katastru obce Moravská Třebová a mobilní
telefon s tísňovým tlačítkem či rychlou volbou.
Zájemci o službu se mohou obracet na pracovníky Odboru sociálních věcí MěÚ Moravská Třebová, Sociální služby Moravská Třebová nebo
Charity Moravská Třebová. Tito následně provedou šetření a rozhodnou o možném zapojení
občana do projektu. Poté městská policie s občanem sepíše dohodu o poskytování uvedené
služby.
Kontakty:
Charita Moravská Třebová - Dostálová Ludmila,
tel. 739 002 756
Sociální služby Moravská Třebová - Nislerová
Renata, tel. 731 151 805
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ
Moravská Třebová - Páleníková Milena, tel.
731 694 015
Hana Navrátilová, Radovan Zobač

Město spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování
Město Moravská Třebová spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování v rámci vzdálené dílčí podpory, která byla stanovena do konce
roku 2018. Agentura pro sociální začleňování je jedním z odborů Sekce pro lidská práva
při Úřadu vlády ČR. Zajišťuje
podporu obcím v procesu sociální integrace. V Memorandu o spolupráci popsali zástupci
města jako nejpotřebnější oblast
spolupráce bydlení a návazné sociální práce, která zajistí pomoc
osobám ohroženým bytovou nouzí. V počáteční fázi spolupráce
byla výzkumným týmem Agentury vypracována v průběhu jara
2018 podkladová analýza k tématu bydlení ve městě Moravská
Třebová. Po provedené analýze
byla sestavena ve spolupráci se
zástupci města, místními aktéry
a s lokální konzultantkou Agentury pracovní skupina bydlení, která se scházela od začátku září do
konce listopadu 2018. „Naším zájmem je zapojit město do podpory
sociálních služeb v oblasti bydle-

ní a zakomponovat konkrétní opatření i do nového rozpočtu města,“ sdělil na jednom ze setkání pracovní skupiny tajemník městského úřadu
Stanislav Zemánek. Stejný názor opřený rovněž
o závěry své téměř tříleté činnosti v ORP v rámci

projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
zastává i lokální síťař Kamil Litvik, který uvedl:
„Uvítal bych, kdybychom mohli ve městě zřídit
pozici terénního sociálního pracovníka doprovázejícího klienty v oblasti podpory bydlení.“ Toto
a další dílčí témata vyvstala rovněž
ze závěrů práce skupiny k tématu
bydlení, příkladem možno uvést
podporu vzniku platformy pro pravidelné vzájemné setkávání místních aktérů v sociální oblasti nebo
rozčlenění části městského bytového fondu speciálně určené pro různé cílové skupiny. Krom výše popsaného se místní aktéři a zástupci
města v rámci vzdálené dílčí podpory účastnili vzdělávání v dluhové problematice a v současné době
vstupují do finální fáze spolupráce.
V následujícím období se očekává jednání s novým vedením města o možnostech další spolupráce
s Agenturou pro sociální začleňování. Více informací na www.socialni-zaclenovani.cz.
Veronika potocká,
agentura pro sociální začleňování

S projektem DOODPADU soutěží studenti středních škol o 50 tisíc Kč na ples
Než to spláchneš do odpadu, popřemýšlej o dopadu! Tak zní slogan vítězné grafiky posledního
ročníku soutěže DOODPADU aneb Co do kanalizace nepatří. Další příležitost vyhrát až padesát
tisíc korun na maturitní ples mají studenti středních škol a gymnázií právě teď. Projekt DOODPADU, který se od r. 2014 zaměřuje na osvětu
v oblasti nakládání s odpadní vodou, vyhlásil již
3. ročník soutěže s podtitulem To fakt nevyčistíš.
Úkolem soutěžících je vymyslet společenskou
deskovou, karetní hru, případně herní aplikaci na
téma Co do kanalizace nepatří. Hru mohou vyrobit, v případě elektronických herních aplikací
detailně popsat a odevzdat do 17. 2. 2019. Pozor,

do poloviny prosince je ale třeba se zaregistrovat na www.doodpadu.cz, protože na pozdější
registrace nebude brán zřetel. Soutěž je určena
třídním kolektivům a její pravidla i postup pro
přihlášení najdou zájemci na webových stránkách projektu a také na facebooku. Vítěz celorepublikového klání bude vyhlášen v březnu 2019
u příležitosti Světového dne vody. Vítězné práce
předchozích ročníků si můžete prohlédnout na
facebooku, nebo na youtube.
Projekt DOODPADU aneb Co do kanalizace nepatří před pěti lety zahájila společnost
ENERGIE AG BOHEMIA a její dceřiné společnosti. V Moravské Třebové jsme to my -

společnost VHOS, a.s., která se zaměřuje na
provozování vodohospodářského majetku měst
a obcí. Kromě dodávek pitné vody zajišťujeme
i čištění odpadních vod. Bohužel, v odpadní
vodě, a tedy i v kanalizaci, velmi často končí
předměty a látky, které do ní nepatří. Nejenže
poškozují kanalizační potrubí a další zařízení,
ale také zvyšují náklady na čištění odpadních
vod. Toaleta není odpadkový koš! I to je jedno
z klíčových témat, kterým se program DOODPADU zabývá. Tím, že něco vyhodíme nebo
vylijeme do záchodu či dřezu, totiž problém
nemizí, ale začíná.
Romana Vacková

Školy
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O republice už toho víme tolik!
Toto už si mohou od pátku 26. října říct žáci
základní školy v ulici Čs. armády. Stejně jako
celá naše vlast, i my
jsme si připomněli
sté výročí od založení společného státu Čechů a Slováků.
Veřejnosti viditelným způsobem na
oknech naší budovy školy směrem do
Komenského ulice
jsme umístili letopočty s vlajkami.
Uvnitř jsme se pak
v posledním říjnovém týdnu dali do
společného vzpomínání a vyhledávání
pro nás nových informací. Druhý stupeň víc než obvykle
využíval multimediální způsoby získávání znalostí. Děti na prvním
stupni byly vedeny česko-slovenskou historií za
vydatného přispění třídních učitelek, prvňáčci
přizvali ke spolupráci i kamarády z přípravné
třídy. V hledáčku našeho zájmu nebyla jen novodobá etapa soužití Čechů a Slováků, ale také

Okénko ZUŠ
V závěru roku Vás srdečně zveme na pestrý vánoční program ZUŠ Moravská Třebová. Letošní Vánoční večery proběhnou
12. a 13. prosince v 17:30 hod. v Koncertním sále ZUŠ. Během Vánočních večerů
vystoupí žáci hudebního, tanečního, literárně dramatického i výtvarného oboru,
a to od těch nejmenších, přes pěvecké
sbory až po velké hudební soubory a rozhodně neuslyšíme pouze koledy a vánoční písně. A na co se vlastně můžeme letos
těšit? Vánoční pohádku ve městě Betlémě
vystřídá předvánoční sněhulák a vánoční
přání, nebudou chybět tradiční a lidové
vánoční říkanky a okruhem si zajedeme
na skok i do Afriky. To je pouze malá
ochutnávka z letošního opravdu nabitého
programu Vánočních večerů. Předprodej
místenek byl zahájen 15. listopadu v kanceláři školy, a to vždy: pondělí a středa
v čase 14:30-16:00 hod. a úterý a čtvrtek
v čase 13:30-14:30 hod.
Součástí prosincových akcí školy budou
tradičně Mikulášský a Vánoční podvečer
s múzami 6. a 20. prosince od 17:30 hod.
v Komorním sále ZUŠ, kde na žáky za
jejich výkony bude čekat sladká vánoční
nadílka. Věříme, že si z bohatého vánočního programu vyberete a těšíme se na
Vás.
Přejeme Vám klidné a pohodové vánoční svátky, děkujeme za projevenou důvěru v letošním roce a do nového roku 2019
Vám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí
a spoustu osobních, pracovních i studijních úspěchů.
Základní umělecká škola Moravská Třebová

starší české dějiny. V učivu o našich dvou národech v běhu dvacátého století jsme pak kro-

mě politických souvislostí vzpomenuli i slavné
osobnosti kultury, vědy, či sportu. Díky intenzívnímu pátrání a doplnění vědomostí o naší republice a její stoleté historii snad každý žák – a jistě
i učitelé – pocítili hrdost na naše dva spřátelené
a v mnoha oblastech výjimečné národy. Všichni
napříč celou školou se potom podělili o výstupy
ze svých třídních skupinových prací na velkém
tematickém banneru, který bude zveřejněn v budově školy.
Dagmar Zouharová

Zajímavá beseda
ve speciální škole
Měsíc listopad je měsícem, kdy k nám do školy
pravidelně zveme strážníka MP, který našim žákům vysvětluje některá témata, s nimiž se mohou setkat v běžném životě. Beseda byla i tentokrát velmi zajímavá a vybraným tématem byl
terorismus a jeho možné podoby. Žáky též zajímala pracovní náplň strážníka MP a řešení různých přestupků a zásahů v našem městě. Chtěl
bych touto cestou poděkovat Janu Machálkovi
za jeho návštěvu a také za vyčerpávající odpovědi na zvídavé dotazy, které se na něj během
besedy „sesypaly“! Zároveň bych chtěl popřát všem občanům našeho krásného města za
všechny žáky a pracovníky Speciální základní
školy, mateřské školy a Praktické školy v Moravské Třebové krásné Vánoce a v roce 2019
hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti
v osobním a pracovním životě.
Miroslav Muselík,
statutární zástupce ředitelky školy
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Gymnázium
Benefice Andělé pro Ukrajinu

Letos v červnu realizoval Pardubický kraj pro své středoškoláky exkurzi
na Podkarpatskou Rus. Zúčastnili se jí
i žáci místního gymnázia, kteří během
pobytu ve východní Evropě navštívili
bojiště u Zborova nebo absolvovali prohlídku školy v Koločavě. Právě v místě
známém u nás především díky románu
Ivana Olbrachta Nikola Šuhaj loupežník
nenabízí školství vzhledem k nedostatečným finančním prostředkům takovou
úroveň vzdělávání, která by odpovídala
potřebám současných školáků. Proto se
naši studenti rozhodli, že by rádi uspořádali sbírku na podporu ukrajinského
vzdělávání. Benefice Andělé pro Ukrajinu proběhne v úterý 4. 12. od 18:00
hodin v kinosále místního muzea. Těšit se můžete na vystoupení pěveckého
sboru Young Voices, vedeného Petrou
Burdovou, i představení gymnaziálních
divadelníků nazvané Znuděná planeta.
Vstupné je dobrovolné. V průběhu večera budete moci do připravené kasičky přispět finanční částkou na podporu
ukrajinského vzdělávání, odměnou vám
kromě dobrého pocitu budou i sošky andělů. Všechny vybrané finance budou
prostřednictvím krajského účtu odeslány na konto školy v Koločavě. Kromě
gymnazistů se do podpory východoevropského regionu zapojila i škola v Třebařově, která se snaží získat finance
předvánočními aktivitami. Budeme moc
rádi, když přispějete i vy.
Přemysl Dvořák

Gymnázium uspořádá
andělské dílny

5. a 7. prosince v době od 17:00 do 19:00
si v moravskotřebovském gymnázium
budete moci vytvořit dekorace, které
v adventním čase zútulní vaše domácí
prostředí. Vyrábět se budou sošky andělů
či vánoční svícny. Přijďte si zpříjemnit
adventní podvečer zábavnou aktivitou.
V rámci workshopu si budete moct pro
sebe zhotovit vánoční symboly. Účast
v dílně je zpoplatněná a částka za osobu
činí 200 Kč. Všechny vybrané finance
jsou určeny na podporu vzdělávání ve
škole v západoukrajinské Koločavě
v rámci akce Andělé pro Ukrajinu,
kterou pořádá místní gymnázium.
Iva Skoupá

Návštěva dětí z I. MŠ Piaristické
v domově seniorů
V úterý 12. 11. jsme se s dětmi z I. MŠ Piaristické - Zvoneček vydali v dopoledních hodinách do
domova seniorů, abychom jim ukázali, co jsme si
pro ně připravili a potěšili je svým vystoupením.
Hudební a básničkové pásmo se skládalo převážně z lidových písní, které všichni dobře znají,
což bylo i záměrem, aby si mohli s námi babičky a dědečkové také zazpívat. A to se poved-

lo. Nejvíce si pobrukovali Marjánko, Marjánko,
avšak přizvukovali i u písní jako je Šla Nanynka
do zelí, Pod naším okýnkem a Holka modrooká.
Děti vykouzlily na všech tvářích mnoho úsměvů
a v atmosféře bylo cítit i dojetí. Rozloučili jsme
se s tím, že si zase pro ně nacvičíme představení
a v brzké době je opět navštívíme.
Kolektiv I. MŠ Piaristická - Zvoneček
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ZŠ Palackého informuje
Oslavy 100. výročí založení
republiky

Spolupráce s DDM pokračuje

Dne 25. 10. jsme s předstihem oslavili výročí
založení naší republiky. Hosté mohli zhlédnout
přes hodinu trvající program připomínající důležité momenty naší historie. Představili se žáci

V polovině října strávilo několik tříd z 1. stupně
ZŠ Palackého krásné prosluněné dopoledne na
lesní cestě do Pekla, kde jsme plnili různé úkoly
při příležitosti Dne stromů, které pro nás připravil DDM. Poznávali jsme, přiřazovali či třídili
přírodniny, vyplňovali křížovku a luštili rébus,
odpovídali na otázky připravené na stanovištích.
Po splnění všech úkolů jsme se vrátili do DDM,
kde jsme si povídali s paní Jarošovou, vedoucí
kroužku Astronomie, hrou o tom, odkud se ve
vesmíru a tím i na naší planetě vzala voda. Tímto
děkujeme kolektivu DDM za dobře připravenou
akci a již se těšíme na další – Vánoce rukama
keramínků.
Jiřina Faktorová

Bojíme se rádi

z prvního i druhého stupně s recitací, tanečními
a sportovními čísly, divadelními a hudebními
vystoupeními. V programu bylo zařazeno i dech
beroucí folklorní vystoupení žáků z partnerského
města Banská Štiavnica. Vystoupením provázela
moderátorská dvojice Adam Srnec (8. A) a Adriana Vágnerová (9. C). Na závěr zazněly nejkrásnější národní písně, česká a slovenská hymna v podání účinkujících.
Tereza Klímová

Slavíme i ve školní družině

Školní družina při ZŠ Palackého v Moravské
Třebové slavila 100. výročí založení Československé republiky. V rámci oslav si děti připomínaly významné osobnosti, přelomové události
a momenty historie. Tvořila se společná koláž
mapy s nejkrásnějšími místy Země, děti aktivně malovaly státní symboly, vyráběly vlaječky
a besedovaly o krásách naší Země. „Všichni
jsme hrdi na naši minulost, žijeme přítomností
a chceme i skvělou budoucnost!“
Petra Skřipská, vychovatelka ŠD ZŠ Palackého

Ve čtvrtek 1. 11. proběhl v ZŠ Palackého projekt Halloween. Vše začalo ráno strašidelnou
výukou v maskách a vyvrcholilo v podvečer
lampionovým průvodem a stezkou odvahy.
Z dětských postřehů: Kolem nás se procházeli
upíři, kostlivci i duchové, tak jsem se trochu
bál. Myslím, že to byla strašidla z hororů, masky měly dost dobrý. Musela jsem mrtvolám
navléci prsten. To bylo vážně hustý. Já myslel,
že to jsou opravdový mrtvoly. Ty zvuky kolem
naháněly strach. Dobrý bylo, jak jsem z kastrolu lžící vytahoval oči. Moc jsem se bála,
chvilku i brečela, ale bylo to vážně hezký. Za
odměnu byla sladkost, svítící tyčinka a chutná
linecká dýně.
Ze slohových prací žáků 3. C ZŠ Palackého

Sportovní úspěchy žáků

Školská futsalová liga (1. kolo) - výhra mladších
i starších žáků (Cápal, Drozd, Hofman, Chalupa,
Ruml, Sotolář, Škrabal, Václavek)
Minifotbal - výhra okresního kola, postup do
kraje (Cápal, Drozd, Hofman, Chalupa, Krajči,
Marek, Ruml, Sotolář, Škrabal, Václavek)
Angliáda Jevíčko - kategorie škol (2. místo); jed-

notlivci Adam František Šnobl (5. místo), Tomáš
Horáček (7. místo), John Bui (7. místo)
Tereza Klímová

Mezinárodní projekt

ZŠ Palackého se zapojila do projektu Poznejme
se ještě lépe v rámci programu Erasmus+. Tento
projekt je realizován společně s naší družební školou Jozefa Horáka z Banské Štiavnice
a je financován z prostředků Evropské unie.
V týdnu od 22. do 26. 10. se uskutečnil první
výměnný pobyt žáků zaměřený na sportovní aktivity, výměnu vzájemných zkušeností, výměnu
metod a postupů ve florbale a atletice a soutěžení v uvedených sportech. Žáci a učitelé ze ZŠ J.
Horáka z Banské Štiavnice zavítali do Moravské
Třebové, aby strávili společně s našimi žáky týden plný sportu a poznávání našeho města a jeho
okolí. V dopoledních hodinách jsme se dva dny
věnovali atletice – zazávodili jsme si v běhu na
60 m, štafetách, skoku do dálky a hodu kriketovým míčkem a vyzkoušeli jsme si různé metody pro nácvik a zdokonalení těchto atletických
disciplín. V dalších dnech přišel na řadu florbal.
Nejdříve jsme prošli metodickou řadu nácviku
základních herních činností jednotlivce a herních kombinací, potom jsme změřili svoje síly
ve vzájemném utkání. V odpoledních hodinách
jsme pro naše slovenské přátele připravili prohlídku Moravské Třebové, výlet na pohádkový
hrad Bouzov, prohlídku Punkevních jeskyní.
Skupina slovenských žáků vystoupila na naší
školní akademii věnované 100. výročí republiky
a přiblížila nám slovenskou kulturu. Celý pobyt
jsme zakončili společným večer.
Nadále budeme pracovat podle metodických
materiálů, které si vyměnili vyučující tělesné
výchovy, zlepšovat se a těšit se na vzájemné
setkání a sportovní zápolení, které se uskuteční
v červnu v Banské Štiavnici.
V. Schmidtová

Aktuální dění v ŽS Kostelní
Osmé místo v krajském semifinále
Logické olympiády 2018

Měsíc říjen je v naší škole měsícem Logické
olympiády, kterou pořádá Mensa České republiky.
Do soutěže se tento rok přihlásilo 61 761 žáků z 3
007 škol z celé republiky, u nás se nominačního
kola této soutěže zúčastnilo 62 žáků. Žáci soutěžili
ve 4 kategoriích. Kategorie A1 byla určena dětem
1. tříd základních škol, A2 pro žáky 2. tříd, žáci
a žákyně 3. až 5. tříd soupeřili v kategorii A a pro
žáky druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií byla určena kategorie
B. V nominačním kole soutěžící vyplnili dvaceti až třicetiminutový on-line test odpovídající jejich kategorii. Kategorie A1 se u počítače hlavně
„rozkoukávala“, seznamovala se s různými typy
úloh, procvičovala si práci s počítačovou myší. Ve
druhé třídě se už tři naši žáci, konkrétně Radana
Vozničková, Adéla Hegerová a Kryštof Motl, probojovali mezi 75 % nejlepších řešitelů základního kola. V kategorii B bylo sedm žáků naší školy
úspěšnějších než 80 % všech řešitelů Pardubického kraje této kategorie, na postup do krajského
semifinále to však bohužel nestačilo. Nejlepší Jan
Kalina, Michaela Janků a Antonín Tichý se umístili v první stovce mezi 835 soutěžícími Pardubic-

kého kraje. Jak už asi tušíte, nejlépe jsme si vedli
v kategorii A. Do krajského finále mezi nejlepší
semifinalisty postoupil v kategorii A Jan Draessler z 5. třídy, který ze 41 účastníků krajského
semifinále kategorie A obsadil překrásné 8. místo. V nominačním kole ho na školní stupně vítězů doprovodili Tobias Bombera a Adam Svozil.
Všichni tři za sebou nechali více než 80 % soutěžících Pardubického kraje.
Martin Krejčí

Léčebna doktora Mandelinky
Večer 1. listopadu jsme přivítali v našem
zařízení mnoho vetřelců. Tatínek doktor
Mandelinka byl moc rád a všichni jeho
zaměstnanci i subjekty si užili to, že jsme
se konečně jeden večer nenudili. Všechny
vetřelce jsem uvítala hned u vchodu, seznámila je trochu s naší rodinou a následně
jsem je poslala do kinosálu, kde se podívali na instruktážní film. Potom už následovala samotná návštěva. Vetřelci se setkávali na chodbách s jednotlivými subjekty
a také tatínkovými zaměstnanci. Bohužel
musím konstatovat, že mnoho z nich nedodržovalo pravidla klidu a rušili provoz
jekotem a křikem. Při procházení zařízení

se vetřelci seznamovali s kompletním provozem
a tatínek si vybíral příští možné subjekty. Návštěvnost byla velmi vysoká, je vidět, že máme skvělou
pověst špičkového zařízení. Jako dcera vrchního
doktora Mandelinky bych ráda poděkovala všem
zaměstnancům i subjektům, kteří se podíleli na
večerní ukázce. Děkuji rodinám, které nám věnovaly výzdobu, svíčky a sklenice na výzdobu, děkuji umělcům za krásné nápisy a plakáty. Hildegarda – vědkyně v zácviku
Hana Řebíčková

Knihovna
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz
1.–7. 12. Listopadová soutěž o knihu
Odpověď na danou otázku můžete poslat e-mailem na adresu knihovnaMT@seznam.cz, nebo
odpovědět na Facebooku pod soutěžní příspěvek, nebo nám odpověď sdělit přímo v knihovně
v dospělém oddělení. V listopadu se poštěstilo p.
Dvořákové, které tímto gratulujeme.
Aktuální otázka zní: Tipněte si, kolik čtenářů
je k datu 30. 11. aktivním čtenářem dospělého
oddělení? (Má nyní platnou registraci)
Odpověď nám sdělte do 7. 12. Tentokrát vyhrají
tři soutěžící. Každý výherce si může vybrat jednu
z těchto knih: Zpovědi podezřelé (J. Patterson),
Vyděrač (F. Francis), Vykonavatel (J. G. Jurado),
Hra na lež (T. Stimson), Alexandrie (L. Davis),
Tři měsíce Florencie (M. Carter), Doba ledová 2,
omalovánky pro dospělé.
1.–20. 12. Čtenářská výzva
Do čtenářské výzvy vyhlášené serverem Databázeknih.cz vám v prosinci pomůžeme výstavkou
z těchto knih témat: kniha poprvé vydaná v roce
2018, kniha s vánoční tématikou.
1.–20. 12. Velký výprodej časopisů
V dospělém oddělení v otevírací době. Cena 1Kč/ks
1.–20. 12. Výstava fotografií Pavla Zukala
Výstava fotografií moravskotřebovského autora

Pavla Zukala s tématem barokních soch. Výstava
je přístupná v otvírací době knihovny.
5. 12. Listování: Doppler (Erlend Loe)
Další divadelní představení z cyklu Listování se
bude konat v 18:30 hod. v kinosále muzea. Hrají:
Lukáš Hejlík a Pavla Dostálová. Cena je 100 Kč.
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v muzeu od 3. 12. 16:00 hod. Akci pořádáme ve spolupráci s Kulturními službami města Moravská Třebová.
10.–20. 12. Vánoční překvapení
Po úspěšných akcích Rande s knihou naslepo a Zajíc
v pytli jsme si pro naše čtenáře připravili speciální
vánoční edici této akce. V dospělém oddělení na vás
čekají vánočně zabalené utajené knihy, které si můžete půjčit domů a užít si moment překvapení, jakou
knihu asi objevíte.
Dárkové poukazy
V naší knihovně je možnost zakoupit poukaz na
členství. Pokud vašim blízkým zakoupíte roční členství u nás v knihovně, dáte jim originální dar v podobě neomezeného půjčování knih a časopisů, využívání internetu.
Knihovna dětem
1. 12. Den pro dětskou knihu
- výstava knih pro děti s pohádkami z Večerníčků
- vybarvování omalovánek s Večerníčkem

Espiral v nové sezóně boduje
Další velmi úspěšný začátek sezóny pro twirlingovou skupinu
Espiral je tady. Holky soutěžily
s novými choreografiemi, které
vznikaly již v létě, a to více než
úspěšně. Z celkově 14 soutěžních vystoupení se podařilo devět z nich proměnit v medailové.
Holky si spolu s cennými kovy
odvezly i několik postupů do finálových kol na mistrovství ČR
do Nymburka. Dvoudenní soutěž
byla velice náročná. O to víc pak
chutnala radost z úspěchů. Jsme velice hrdé, že
velká část naší skupiny se dnes již věnuje tomuto
náročnému sportu a že choreografie naší trenérky
Andrey Štolové jsou velmi úspěšné i u odborné
poroty. A jak to tedy dopadlo?
Rytmické taneční sólo: Monika Vlková (kategorie B) - stříbro + postup na MČR, Karin Kolářová
(kategorie C) - bronz + postup na MČR, Veronika

Kynclová (kategore C) - bronz +
postup na MČR, Eliška Peňáková (kategorie B) - stříbro, Andrea
Štolová (kategorie B) - 4. místo +
postup na MČR, Sára Teran (kategorie C) - 7. místo, Ilona Kužílková (kategorie B) - 9. místo
Sólo 2 hůlky: Ivana Greplová (kategorie B) - zlato
Sólo 1 hůlka: Andrea Štolová (kategorie B) - zlato, Eliška Peňáková (kategorie B) - stříbro, Veronika Kynclová (kategorie C) - zlato
+ postup na MČR
Rytmické taneční duo: Karin Kolářová a Ivana
Greplová (kategorie C) - bronz, Denisa Šatníková a Vanesa Boledovičová (kategorie C) 4. místo
Všem moc děkujeme za úžasnou reprezentaci
naší skupiny i města Moravská Třebová a přejeme i nadále skvělé úspěchy.
Jitka Štolová
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1.–20. 12. Adventní kalendář
V dětském oddělení je pro děti připraven adventní
kalendář. Každý den čeká na prvního dětského návštěvníka, který si vypůjčí alespoň 1 knihu nebo 1
časopis, drobný dárek. Otevřeno je denně, kromě
pátku a neděle, vždy od 12:00 do 17:00 hod., v sobotu pak od 8:30 do 11:30 hod.
1. 12. 2018–31. 1. 2019 Malujeme, tvoříme
Výstava výtvarných prací dětí z MŠ Piaristická Moravská Třebová. Výtvarná díla si můžete prohlédnout v dětském oddělení v půjčovní době.
4. a 18. 12. Odpoledne s babičkou
Čtení, recitace, zpívání a mnoho dalších aktivit. Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení.
5. 12. Mikuláš v knihovně
Vybarvujeme mikulášské omalovánky v 15:00–
16:00 hod. a v 16:00 hod. Mikuláš v knihovně, tradiční setkání dětí s Mikulášem. Rozdávání sladkých
odměn za básničku či písničku. Slavnostní vyhodnocení soutěže Lovci perel.
Tvořivé středy
5. 12. Mikulášské omalovánky
12. 12. Taška na dárek
19. 12. Vánoční přání
Začátek vždy v 14:00 hod. v dětském oddělení MěK
Tvoření pro nejmenší
12. 12. Taška na dárek pro děti od 2 do 5 let v doprovodu dospělého, 9:00–11:00 hod.
Půjčovní doba o Vánocích:
Všechna oddělení knihovny budou od pátku 21. 12.
2018 do úterý 1. 1. 2019 uzavřena. Opět se uvidíme
v novém roce ve středu 2. ledna.
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové a její zaměstnanci vám přejí krásně prožité vánoční svátky.

Espiral děkuje
Skupina Espiral Moravská Třebová tímto chce poděkovat za podporu v roce 2018 všem našim příznivcům, rodičům děvčat, fanouškům i sponzorům.
Především děkujeme Radě města Moravská Třebová za poskytnuté finanční příspěvky, a to jak na
činnost kroužku, tak za příspěvek na mistrovství
Evropy v Srbsku. Děvčata se nám všem za to odvděčila několika tituly mistrů i vicemistrů ČR a ze
Srbska také dovezla jeden titul mistra Evropy a jeden titul vicemistra Evropy v sólových vystoupeních. Díky této podpoře se může naše skupina rozrůstat, trénovat i účastnit se výukových seminářů
s profesionálními lektory a především úspěšně
reprezentovat naše město Moravská Třebová na
celorepublikových soutěžích i v zahraničí. Všem
našim příznivcům přejeme krásné vánoční svátky
a úspěšný rok 2019.
Jitka a Andrea Štolovy

Střípky na Národním poháru v twirlingu
Dne 10. a 11. 11. se ve Dvoře Králové nad Labem konal Národní pohár v twirlingu. Mažoretková a twirlingová skupina Střípky DDM
měla na této soutěži zastoupení
v disciplínách rytmické taneční sólo (RTS), rytmické taneční duo (RTD) a X-strut. Jelikož
se děvčata na tuto soutěž poctivě připravovala již od prázdnin,
úspěchy byly vidět. V sobotu
v RTS v kat. mini děti si Kamilka
Sulová vybojovala stříbrnou medaili ze 13 soupeřek. Bylo to její
první sólové vystoupení a zvládla ho naprosto úžasně. Ve stejné
kategorii se Leontýnka Rolinko-

vá umístila na 10. místě. I ona si zde zajela své
první sólo. V kat. děti C zazářila Danielka Vaníčková na 4. místě a i Nicol Matoušková v kat.
junior ml. se umístila stejně z 16
soutěžících. Dále v RTS junior
mladší B se umístila Sofie Elizabeth Miková na 2. místě a Zuzana Dvořáková obdržela bronz.
Nela Sýkorová obsadila 4. místo ze 13 soutěžících. V kat. junior starší C se umístila Nikol
Schönová na 5. místě a Pavlína
Klučková na místě 6. z 19 soupeřů. V kat. junior st. B obsadila
Barbora Prosecká 8. místo ze 14
soutěžících. Ani v neděli děvča-

ta neodjela s prázdnou. V RTD mini děti získalo
duo dvojčat Kamilky a Kristýnky Sulových 1.
místo, v kat. junior st. C si duo ve složení Denisa Bubeníková a Nikol Schönová odvezlo také
zlatou medaili. Ve fyzicky náročné disciplíně X-strut jun. st. C si Pavlína Klučková vybojovala
zlato a Nikol Schönová stříbro. Z této soutěže
se většina našich děvčat nominovala na mistrovství České republiky v twirlingu v lednu 2019
v Nymburku.
Děkujeme trenérkám za poctivou přípravu svých
svěřenkyň, všem příznivcům za podporu a přízeň a doufáme, že nominace budou na MČR proměněny za medaile. Přejeme všem krásné prožití
vánočních svátků.
Za mažoretky Střípky Daniela Dvořáková
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Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
2. 12. Vánoční dílna pro děti od 13:30 hod. ve
vestibulu radnice. Akce je součástí tradičních
Adventních trhů, které pořádá město Moravská
Třebová a KSMT. Více na plakátech a webu
města
2. 12. Ježíšek dětem a pro děti – akce pro rodiče s dětmi tentokrát v rámci programu slavnostní
rozsvícení vánočního stromu na náměstí. Srdečně zveme děti a jejich rodiče i prarodiče. Děti
mohou donést, či namalovat na místě, dopis Ježíškovi a odeslat jej nebeským faxem. Součástí
akce je sbírka hraček pro děti z nemocnic, která
je organizována ve spolupráci s Nadačním fondem Modrý hroch. Pro děti bude připraven malý
dárek pod stromečkem. Bližší informace na plakátu a webu města a DDM
3. 12. Squashové radovánky od 15:00 do 17:00
hod. na kurtech Na Kalvárii. Předvánoční turnaj
dětí ze zájmového kroužku squash a jejich rodičů a společné posezení.
5. 12. Mikuláš pro MŠ – návštěva Mikuláše
a jeho doprovodu v mateřských školách ve městě a okolí
15. 12. Vánoční odpoledne s Luckou od 14:00
do 16:00 hod. v malé tělocvičně ZŠ ČSA – křižovatka. Akce pro členy kroužků jumpingu, hoopingu, rodiče a ostatní veřejnost. Na programu
bude prezentace uvedených kroužků, doprovodný program Zumba Lucie Slavíčkové. Vyzkoušet
si můžete cvičení na trampolínách a s obručemi
pod vedením Lucky. Občerstvení zajištěno (pití,
káva), vstupné dobrovolné. Dárečky pro děti.
Akci pořádá Lucie Slavíčková, spolupořadatel
DDM

Vánoční prázdniny na Majáku

27. 12. Lezení na umělé stěně
28. 12. Kreativní dílničky
Akce proběhnou dopoledne od 10:00 do 12:00
hod. a odpoledne od 13:00 do 15:00 hod. S sebou přezůvky, sportovní oblečení a obuv na stěnu. Předškoláci v doprovodu rodičů. Zájemci se
mohou hlásit telefonicky v DDM. Více na plakátku a webu DDM

to turnaj vyhrála a stala se tak mistryní České
republiky Catan Junior 2018 a my moc gratulujeme.

Deskoherní odpoledne v DDM
Mistryně České republiky Catan
Junior je z našeho města

Pro obdivovatele hry Osadníci z Katanu a pro
všechny, kdo se ji chtěli naučit, nebo si ji jen
vyzkoušet, probíhal od začátku roku 2018 po
celé republice seriál akcí CATAN TOUR 2018.
Díky Petru Frajvaldovi, který pod Domem dětí

V sobotu 3. 11. proběhla v našem domě dětí
a mládeže akce, který byla určená nejen dětem,
ale také všem dospělákům, kteří si rádi hrají
nebo kteří chtěli získat tip na dárek pod stromeček. Byla připravena spousta her a všichni
účastníci se mohli naučit nejen pravidla jednotlivých her, ale mohli je také vyzkoušet na vlastní kůži. V klubovnách DDM se vystřídalo více
jak čtyřicet účastníků různého věku a chvílemi
to vypadalo, že dospěláci hry prožívají více než
děti a pro své hlasité projevy museli být dětmi
„káráni“. Celé odpoledne probíhalo ve velmi
přátelské a milé atmosféře, a to nejen díky všem
účastníkům. Velký podíl měly i děti ze zájmového kroužku Deskové a společenské hry, které návštěvníkům ochotně vysvětlovaly pravidla
jednotlivých her. Akce by nemohla proběhnout
bez Petra Frajvalda, který kroužek vede a vždy
ochotně jakoukoli činnost a nápad podpoří. A jak
zní známá fráze z knihy Alexandra Dumase staršího Pařížští Mohykáni „Cherchez la femme“,
a která se v češtině používá ve tvaru „Za vším
hledej ženu“, poděkování patří i jeho manželce,
která na této akci také pomáhala.

Den leváků na ledě

a mládeže v Moravské Třebové vede zájmový kroužek Deskových a společenských her,
se uskutečnil v našem DDM 9. června Kvalifikační turnaj pro dospělé, ale také turnaj juniorů. Celý seriál vyvrcholil Mistrovstvím České republiky na festivalu Deskohraní, který se
konal 13.–21. 10. v Tyršově domě v Praze.
Mistrovství České republiky Catan Tour pro
kategorii juniorů bylo naplánováno na sobotu
20. října a z našeho města se do něj kvalifikovaly hned dvě účastnice, a to Viktorie Bártová
a Alena Ivánková. Druhá ze jmenovaných ten-

V neděli 4. 11. se uskutečnil další ročník akce
Den leváků na ledě. Tentokrát pod názvem Dobrodružství s Machem a Šebestovou. Celý program uváděli naši moderátoři Honza Paclík, Denis Tavanti, Adam Vašek a samozřejmě vedoucí
kroužku Václav Žáček. Děti i dospělí si nejdříve
museli pořídit, jak jinak, kouzelné sluchátko,
které vymalovali a s ním se pustili za dobrodružstvím. Úkoly je čekaly ve Francii, stavěli Eiffelovu věž, procházeli africkým pralesem přes
překážky, v Kanadě se učili hokej, v Pardubicích
zdobili perníky, stavěli vesmírnou loď a vyzkoušeli si, jak je těžké podepsat se druhou rukou.
Na konci na všechny čekalo kolo štěstí, kde si
vytočili zaslouženou odměnu. Za ceny děkujeme Zdravému městu a městu Moravská Třebová. Velké díky patří našim, již tradičním pomocníkům, Barče, Verče, Zuzce, Aničce, Kristýnce
a Honzovi. Ještě, že je máme, moc díky.

Poděkování všem
spolupracovníkům DDM

Skauti a skautky Vám přivážejí

Betlémské světlo
neděle 16. prosince 2018
v 17 hodin
v parku před muzeem
(svíčku nebo lampičku s sebou)
Junák - český skaut
středisko Moravská Třebová

Jménem celého domu dětí a mládeže bychom
rádi popřáli krásné Vánoce našim spolupracovníkům, dětem, rodičům a všem lidičkám, kteří
nám po celý rok pomáhali a setkávali se s námi.
Do nového roku 2019 přejeme hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti a budeme se těšit na další
společně strávené chvíle.
Pracovníci DDM

Vánoční jarmark
s tvořivou dílnou
pro děti
Pořádá obec Dlouhá Loučka
v sobotu 15. 12. 2018 od 14 do 18 hod.
v kulturním domě v Dlouhé Loučce
Občerstvení zajištěno.
Těší se na vás pořadatelé

Různé
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Charita Moravská Třebová
Kostelní nám. 24/3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 739 002 756, 461 310 627, 461 540 800, e-mail: reditel@mtrebova.charita.cz, www.mtrebova.charita.cz
Setkání seniorů se uskuteční 3. 12. v 10:00 v refektáři františkánského kláštera v Mor. Třebové.
Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova proběhne 12. 12. Odjezd v 14:00 hod. ze dvora sociálních služeb v ul. Svitavské. Případné dotazy
na T: 603 750 838.
Národní potravinová sbírka vynesla 818 kg zboží
Národní potravinová sbírka již šestým rokem
na prahu adventního období mobilizovala zdejší obyvatele k solidaritě a pomoci potřebným.
V Moravské Třebové sbírka probíhala v prodejnách BILLA a Penny a celkově se od dárců
nasbíralo 719 kg trvanlivých potravin a 99 kg
drogistického zboží. Vybrané potraviny a drogistické zboží pomohou před Vánoci zejména seniorům, matkám samoživitelkám, pěstounským
rodinám a dětem z dětských domovů, a to přímo
v Moravské Třebové.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR oslavilo
100 let republiky perníky z Charity Moravská Třebová
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR oslavilo 100
let republiky perníky z Charity Moravská Třebová. Charita Moravská Třebová napekla pro oslavu 100 let republiky na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR v Praze 1500 perníků. Tematicky
nazdobené perníky se na stůl ministryně Kláry
Dostálové dostaly v rámci zakázky od projektu
České bedýnky. Perníky ocenil i místopředseda
vlády České republiky a ministr životního prostředí Richard Brabec. Přímo v Moravské Třebové bylo dalších 300 perníků s letopočtem založení republiky přichystáno pro každého, kdo
vystoupal na rozhlednu Pastýřka během pěšího
výletu ke 100 letům republiky.

Charita Moravská Třebová uspořádala tradiční Svatomartinské veselí
Již po deváté jsme se sešli v sále Na Písku a oslavili s klienty denního stacionáře Domeček, sociálně terapeutických dílen Ulita a s klienty se
zdravotním znevýhodněním ze spřátelených organizací v Pardubickém kraji, abychom oslavili svátek svatého Martina. Akce se konala pod
záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina
Netolického a ve spolupráci s Vojenskou střední školou a Vyšší odbornou školou Ministerstva
obrany v Moravské Třebové. Bohatý program si
všichni náramně užili. Během odpoledne se na
parketu předvedly mažoretky Poupata z Rozstání, Pohybové studio Háčko, Taneční skupi-

Centrum pro rodinu Sluníčko
Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 736 609 318, e-mail: cprsvitavy@ado.cz, www.slunickomtrebova.dcpr.cz
Provozní doba:
pondělí: 8:30–12:00 hod. mateřské centrum
18:00–19:00 hod. zdravotní cvič. pro ženy
úterý:
8:30–12:00 hod. mateřské centrum
středa: 8:30–12:00 hod. mateřské centrum
13:00–17:30 hod. mateřské centrum

Od 8. ledna bude nově v MC Sluníčko probíhat
cvičení pro těhotné maminky pod vedením fyzioterapeutky Bc. Alexandry Dokoupilové. Lekce budou probíhat vždy v úterý od 17:00 do 18:00 hodin
ve Sluníčku (budova fary).

na Elements nebo mažoretky Střípky. K tanci a poslechu hrála celý den skupina Domino.
Před večeří dorazil i svatý Martin na bílém koni.
Charita Moravská Třebová tímto děkuje všem
sponzorům, jenž věnovali hodnotné dary do bohaté tomboly.
Tříkrálová sbírka 2019
Tříkrálová sbírka 2019 bude zahájena od 4. 1.
2019 a potrvá do 13. 1. 2019, hlavní koledování
proběhne v regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko 5. 1. 2019. Prosíme všechny zájemce, kteří
se chtějí stát tříkrálovými koledníky nebo vedoucími skupinek, aby se nahlásili nejpozději do
21. 12. 2018. Kontaktní údaje: tel. 731 608 323,
mail: bozena.splichalova@mtrebova.charita.cz
Bližší informace o celkové činnosti Charity Mor.
Třebová najdete na: www.mtrebova.charita.cz
nebo www.facebook.com/charita.trebova, nebo
osobně na adrese Charity, Svitavská 655/44,
Moravská Třebová.
Všem vám přejeme krásný adventní čas, radostné Vánoce a šťastný nový rok. Zaměstnanci
Charity M. Třebová

Sbor Českobratrské
církve evangelické
Svitavská 961/40, 571 01 Moravská Třebová
Farář sboru: Ivo David, tel.: 728 143 334
Pravidelný program:
Neděle 9:00 Bohoslužby na faře (přes zimní období)
Čtvrtek 17:00 Biblická hodina na faře
Pátek 18:00 Romské bohoslužby na faře
Program Bohoslužeb přes vánoční svátky:
23. 12. Adventní neděle - pravidelné Bohoslužby v 9 hodin
24. 12. Štědrý den - Bohoslužby s hudebním
doprovodem a štědrovečerním kázáním
v 22 hodin
25. 12. Boží hod vánoční - Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně v 9 hodin
26. 12. Štěpán – Bohoslužby v 9 hodin
30. 12. Pravidelné Bohoslužby v 9 hodin
1. 1. Nový rok Bohoslužby s vysluhováním
Večeře Páně v 9 hodin

Římskokatolická farnost Moravská Třebová
Pravidelné bohoslužby
po–pá
út–pá
so
ne

6 hod. roráty – klášterní kostel
18 hod. klášterní kostel
7 hod. roráty – klášterní kostel
18 hod. klášterní kostel
8 hod. farní kostel
11 hod. klášterní kostel

V pátek 14. 12. bude Zpovědní den. Zpovídat se
bude v klášteře od 15 do 18 hodin.
Adorace:
út 17–18 hod. tichá adorace klášterní kostel
pá 18:45–19 hod. společná adorace klášterní kostel
Sledujte nové webové stránky
www.farnostmoravskatrebova.cz

Pořad vánočních bohoslužeb
Datum - svátek

Moravská Třebová
farní kostel
klášterní kostel
15:30
24:00
(„půlnoční“ pro rodiny s dětmi)

24. 12. (pondělí)
ŠTĚDRÝ DEN
25. 12. (úterý)
8:00
11:00
NAROZENÍ PÁNĚ
26. 12. (středa)
8:00
11:00
sv. ŠTĚPÁN
31. 12. (pondělí)
16:30
sv. SILVESTR
(děkovná mše sv.)
1. 1. 2019 (úterý)
8:00
11:00
MATKY BOŽÍ
PANNY MARIE
Zpřístupnění Betlémů pro veřejnost 25. 12., 26. 12.:
farní kostel: 14:00–16:00 hod., klášterní kostel: 15:00–17:00 hod.

okolní farnosti
St. Město 21:00
Boršov 20:00
St. Město 9:30
Boršov 11:00
St. Město 9:30
Boršov 11:00

St. Město 9:30
Boršov 11:00
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Nejvšestrannějším cyklistou po zásluze Jiří Kadidlo
Tradičním zakončením celoročního seriálu Cykloman – Abner Cup 2018 je již léta slavnostní
galavečer spojený s vyhlášením jeho výsledků. Ve
skončeném 17. ročníku seriálu se na start alespoň jednoho z 10 rozmanitých závodů
postavilo úctyhodných 278
cyklistů. Na vrchol s označením Absolutní vítěz, znamenajícím titul nejvšestrannějšího cyklisty ve městě,
vystoupil po zásluze Jiří Kadidlo. Ve své kategorii byl
sedmkrát nejlepší (k tomu
dvakrát druhý), což jen potvrzuje, že letošní koruna
pro vítěze je opravdu ve
správných rukou. Tři nejlepší cyklisty v každé z devíti
kategorií dekorovali místní
profesionální cyklisté Markéta Hájková a Leopold König ml. „Uplynulou sezónu
hodnotím pozitivně. Podaři-

lo se nám udržet počet závodů v seriálu na desíti,
byť Městské cross country muselo být přesunuto

Program činnosti
Klubu českých turistů

Vrchařem roku Jiří Kvapil
Desátým závodem skončil 17. ročník cyklistického seriálu
Cykloman Abner Cup 2018 o nejlepšího cyklistu města. Výjezd do vrchu (191 m, převýšení 48 m) byl atraktivní záležitostí. V pravé poledne ze startovní čáry vyjelo na náročnou
trať třicet šest bikerů, kteří si naposledy mohli bodově přispět do konečného účtování. Atributem závodu byl jednoznačně fakt, že za celou dobu trvání se na samý vrchol v obou
kolech dostalo nejvíce závodníků: celkem 13. Ve vyrovnané soutěži tak musel o vítězi rozhodnout součet časů. Nejrychleji se to podařilo Jiřímu Kvapilovi před Petrem Šichem
a Josefem Doleželem, aby o pořadí mezi bikery na prvních
dvou místech rozhodly pouhé čtyři sekundy.
(pm)

Cyklománek v cíli
Třináctý ročník dětského cyklistického seriálu Cyklománek Hedva Cup skončil. V období od dubna do
listopadu si v něm děti z Moravské Třebové a okolí (5-15 let) vyzkoušely svoji vůli po vítězství, zarputilost, sportovní kondici a zažily mnoho radostí.

z náměstí na Knížecí louku. Prestiž seriálu zvýšilo zařazení cross country závodu Babí léto do
Poháru Českomoravské vrchoviny,“ zhodnotil
zakončenou sezónu předseda CK Slovan Moravská Třebová Josef Doležel.
Absolutní pořadí:
1. Kadidlo Jiří (1972, M2, CK Slovan M. Třebová)
2. Kvapil Jiří (M1, 1985, CK Slovan M. Třebová)
3. Šich Petr (M1>20, 1999, Moravec Team)
V jednotlivých kategoriích byli celkově nejlepší:
M1 Kvapil Jiří (CK Slovan M. Třebová)
M2 Kadidlo Jiří (CK Slovan Moravská Třebová)
M3 Doležel Josef (CK Slovan Moravská Třebová)
M4 Krejčíř Karel (CK Slovan Moravská Třebová)
Ž1 Doležalová Monika (Rega Brno Team)
Ž2 Schneiderová Bedřiška (CK Čerti Kunčina)
J Šich Petr (Moravec Team)
ŽJ Dvořáková Petra
Podrobnější informace na www.cykloman.cz (pm)

Závěrečný galavečer 10. listopadu byl radostnou
bilancí, při níž ti nejlepší v jednotlivých kategoriích získali zasloužené ocenění. Poděkování patří
všem dětem, rodičům a sponzorům. V příští sezóně se na Vás těší pořadatelé Cyklománku. (pm)

1. 12. Turistický pochod Podorlické putování – trasy 8, 15, 25, 35, 50 km v okolí
Ústí nad Orlicí. Start a cíl: Chaplin Restaurant, Ústí nad Orlicí. Pořadatel: Sbor pro
záchranu hradu Lanšperka. Sraz zájemců
v 7:00 hod. na nádraží ČD, návrat v 17:05
hod. Zajišťuje: L. Weinlich
8. 12. Výlet Za adventním věncem do
Vrážného v délce 10 km. Sraz zájemců
v 8:25 hod. na autobusovém nádraží. Zajišťuje: V. Komárková
12. 12. Schůze odboru KČT v 18 hod.
v klubovně. Upřesnění programu na měsíc
leden 2019, příprava plánu činnosti na r.
2019.
15. 12. Odpolední vycházka Za kouzelným
stromkem v délce do 10 km. Sraz zájemců
v 13 hod. u Písku. Zajišťuje: H. Kopřivová
26. 12. Odpolední Štěpánská vycházka do
přírody v délce 12 km v okolí M. Třebové.
Sraz zájemců v 13 hod. na autobusovém nádraží. Zajišťuje J. Kuncová
Připravujeme:
1. 1. Tradiční Novoroční vycházka okolo Hradiska. Sraz zájemců v 13 hod.
u autobusového nádraží. Délka trasy 10 km.
Zajišťuje: P. Harašta
Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo
internetových stránkách odboru: www.
kctmt.webnode.cz
Klub českých turistů přeje nejen svým členům, ale všem příznivcům turistiky do roku
2019 hodně zdraví a příjemných chvil strávených na cestách přírodou a za poznáním.

Poděkování
Za všechny děti a rodiče chceme poděkovat
manželům Jansovým a ostatním pořadatelům za organizaci seriálu Cyklománek Hedva
Cup 2018. Jsme rádi, že dobrovolně, poctivě
a s chutí organizujete tuhle soutěž. Touto cestou
zveme i další rodiče s dětmi k účasti na příštím
14. ročníku Cyklománku 2019. Více na www.
cykloman.cz
Petr a Kateřina Mlčochovi
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Hokejová sezóna v plném proudu
Muži míří za obhajobou titulu

A tým Slovanu si po 13 odehraných zápasech
drží průběžné prvenství s dvoubodovým náskokem na odvěkého rivala z České Třebové (stav
k 15. listopadu). Husarský kousek předvedli hráči na konci října, kdy dokázali porazit HC Spartak Choceň, ačkoliv měli k dispozici pouhé dvě
kompletní formace. Ve hře museli vypomáhat
hráči z B týmu i juniorky, přesto se Slovan radoval z vítězství. Uznání zaslouží především brankář Petr Galuška, který se během zápasu často
měnil v šestého hráče v poli, když mimo bránu
s pukem na holi pomáhal
při rozehrávce. Velmi pozitivní je také postupné zapojování juniorů do A mužstva mužů. Během poslední
doby se zde představilo na
střídavé starty hned pět juniorů, z toho tři odchovanci
moravskotřebovského
hokeje (osmnáctiletý Pavel
Vaňous a šestnáctiletí Tomáš Kavan a Ondřej Ho-

lub). Nutno dodat, že dle slov trenéra si během
hry nevedli vůbec špatně.

Mládež nezůstává pozadu

Povedené období za sebou mají také mladší
žáci, kteří porazili TJ Lanškroun vysoko 15:1.
I tento zápas byl kuriózní. Domácí Lanškroun
nastoupil oslaben o několik hráčů, a aby bylo
možno zápas vůbec odehrát, zahráli si borci
Slovanu střídavě i v dresech Lanškrouna. Od
počátku se hrál poměrně rychlý hokej, v němž
dominovali především naši hráči. Vysoké výhry
přidal také B tým mladších žáků, kdy nejdříve porazili HC Spartak
Polička poměrem 19:7
a poté jednoznačně smetli Stadion Nový Bydžov
15:0. Průběžné vedení
v tabulce si drží také dorostenci Slovanu. Utkání
proti České Třebové na
konci října opanovali výsledkem 10:4 a navíc při-

dali málo vídané gesto fair play. Útočník David Hekele vstřelil gól, který rozhodčí následně
sporně uznal. K překvapení všech přítomných
ale domácí hráč přijel za rozhodčími a přiznal,
že gól do branky kopnul. Za tento počin fair
play si vysloužil potlesk od diváků a následně
i od trenérů.

Malé děti a budoucí hokejisté se
učí bruslit

Během druhého zářijového týdne byla zahájena škola bruslení pro malé děti. Ve dvou kurzech, probíhajících vždy v úterý a středu, se
do akce zapojilo více než 65 dětí ve věku pěti
let. Na školu bruslení navázal kurz hokejového
bruslení, do kterého se zapojilo již 35 chlapců a 1 dívka. Mladým talentům byla zapůjčena kompletní hokejová výstroj, aby si vyzkoušeli bruslení se vším, co hokej obnáší. Kurzy
budou probíhat až do poloviny března. Budeme velmi rádi, když bruslení děti zaujme natolik, že po skončení kurzu budou pokračovat
na hokejové cestě v mládežnických týmech
klubu HC Slovan Moravská Třebová.
(vd)

Futsalisté v další průlomové sezóně
Přelomový rok zažívají sáloví fotbalisté FK Slovan Šakalí hněv Moravská Třebová. Po únorovém triumfu v českém poháru vstoupili i do
nové ligové sezóny náramně. Nejprve v Otrokovicích zvítězili 4:1 nad
SK Amor Lazor Vyškov, aby týden na to v mohelnické hale získali
skalp loňského vicemistra Sparty Praha (1:0) a následně smetli Bombarďáky Větřní 8:1. V Praze své výkony potvrdili a pokračovali v pravidelném sběru bodů. Díky těmto výsledkům se dokonce v průběhu
listopadu poprvé v historii probojovali na první místo celostátní ligy
v sálovém fotbale. V kádru třebovských futsalistů m. j. najdeme tři
aktuální mistry světa v malé kopané do 21 let (Širůček, Lošťák, Blaha) a čtyři mistry Evropy v sálovém fotbale do 21 let (Kubica, Vykydal, Matocha, Širůček). Nejbližší možnost vidět šakaly na vlastní oči
bude 8. prosince ve sportovní hale při ZŠ Mlýnská v Mohelnici od 15
hodin. Soupeřem jim budou celky Vyškova a Zlína.
(pm)

Fotbalisté se uložili k zimnímu spánku spokojeni
Slavností zakončení pomyslně přepůlilo sezónu a fotbalisté se uložili k zaslouženému spánku. Hned od začátku totiž nabrala na obrátkách
v podobě utkání našeho národního výběru do
19 let proti výběru Saudské Arábie, a dění na
místním svatostánku pokračovalo v nastaveném
trendu až do listopadu. Byli jsme svědky dlouho
nevídaných a neslýchaných kanonád, o kterých
se bude ještě dlouho v Žamberku (9:0) a Chocni
(5:0) vyprávět. O C mužstvu, zápolícím s o generaci mladšími hráči, jednou natočí film s Honzou Hájkem v hlavní roli, protože všichni hráči
úspěšně popírají přírodní zákony a opět vedou
svoji soutěž. Úplně novou zkušeností byl ženský
tým, který do ochozů přivedl dva naprosto neznámé pojmy: diváky a potlesk na otevřené scéně. I ten gól nakonec padl, takže na jaře už stačí jenom dopilovat obranu a liga je jen otázkou
času. Vnímavým fanouškům neunikla zapálenost týmů mládeže, a pokud zrovna neměli svůj
den, nic se neděje. Každá rekonstrukce týmu
chce hlavně čas a trpělivost. On se nám totiž
obranný val momentálně přestěhoval až za bránu
v ulici Nádražní, kde roste nová reprezentativní
zeď fotbalového areálu s vylepšenou tribunou.

Slavnostní galavečer orámovalo
vyhlášení nejlepších fotbalistů
uplynulého roku

V Robinovi Matochovi, nejlepším juniorovi,
máme štěstí být svědky geneze vynikajícího fotbalisty. Velkým vzorem
je mu starší bratr Marek momentálně
hrající v dresu MFK Vyškova MSFL.
Roman Šatník je nejlepším fotbalistou SKP Slovan Moravská Třebová
už hodně dlouho, takže je to naprosto
logická volba. Oficiální potvrzení tohoto faktu je razítkem pod jeho úspěšnou kariérou. Trenér, kterého nám
závidí celá republika, momentálně trénuje družinu mladších žáků. Jmenuje
se Petr Václavek a těch kluků na starost má dvacet dva. O budoucnost klubu
je tedy postaráno náramně.
(pm)

Fotbalová přípravka pořádá
nábor

Fotbalový oddíl pořádá nábor do kategorie mladší přípravky (ročník
2010/2011). Zájemci hlaste se na halo-

vých trénincích v pondělí (17:00-18:30, gymnázium) a ve středu (15:30-17:30, 2. ZŠ) trenérům Vladimírovi Dokoupilovi a Filipovi
Trnkovi.
(pm)
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Závodnice sportovního aerobiku AG – FIT v reprezentačním výběru ČR
Závodnice sportovního aerobiku zahájily už 3.
srpna 2. polovinu sezóny náročnou kondiční přípravu. V říjnu a listopadu se pak zúčastnily dalších kol
mezinárodních závodů Poháru federací v Praze a Bratislavě. Ve skvělé formě se i nadále představuje nejmladší
závodnice Sophie
Bomberová, které
v Praze jen o vlásek
unikla bronzová medaile a v Bratislavě
si mezi 41 závodnicemi vybojovala
5. místo. V kategorii 9–11 let se v konkurenci téměř 60 závodnic stále výrazněji prosazuje Patrície Bár-

tová, která obsadila 14. místo v Praze a Laura
Lněničková, která dosáhla na 15. příčku v Bratislavě. Neustále se
zlepšuje i trio Klára
Němčíková, P. Bártová a L. Lněničková, které obsadilo
v závodech 9. a 10.
místo a v celkovém
hodnocení Poháru federací za rok
2018 skončilo v kategorii Trio 9–11 let
na krásném 8. místě mezi 26 zúčastněnými. V průběhu
roku se po zdravotních problémech
postupně zlepšovalo i trio starších žákyň Adela Daulová, Magdaléna Duží a Eliška Mlejnková, která

Volejbalistky stojí za pozornost
Halové sporty v Moravské Třebové jsou na vzestupu. Doslova krásným důkazem jsou toho ženy
z volejbalového oddílu TJ Slovan. Moravská
Třebová v nich získala další sport nejvyšší krajské úrovně. A dle výsledků
můžeme soudit, že se v ní cítí jako ryby
ve vodě, protože se hned v první sezóně staly černými koni soutěže. „Jako cíl
jsme si daly umístění ve středu tabulky,
po čtvrtině soutěže jsme průběžně druhé. Z deseti zápasů máme osm výher,
takže zatím panuje velká spokojenost.
Před námi je ale do konce sezóny ještě spousta zápasů,” pochlubily se nám
volejbalistky jednohlasně. Specialitou
domácích sobotních dvojutkání (polský model) je hned u vstupu do haly
samoobslužný volejbar s kávou, čajem
a s láskou pečenými buchtami. Nejbliž-

ší možnost ochutnat volejbalové menu bude 8.
prosince v tělocvičně v ulici J. K. Tyla 1275/9
od 10:00 proti týmu VK Litomyšl.
(pm)

nás reprezentuje i v kategorii individual. V posledním kole Poháru federací se šestice závodnic
Bártová, Lněničková, Němčíková, Duží, Daulová a Markéta Vykydalová představila s novou
choreografií v kategorii Dance aerobik.
Obrovským úspěchem je i nominace Sophie
Bomberové a Laury Lněničkové do reprezentačního výběru ČR ve sportovním aerobiku. Obě
spolu s trenérkou Gabrielou Daulovou už měly
možnost zúčastnit se reprezentačního soustředění v Liberci. V příštím roce budou mít možnost
zúčastnit se dalších významných mezinárodních
závodů. Děkujeme všem holkám za úspěšnou
reprezentaci klubu AG – FIT i Moravské Třebové a přejeme hodně zdraví. Zveme všechny,
kteří mají zájem podívat se na cvičení sportovní přípravky, gymnastů a vystoupení sportovního aerobiku na Dopoledne s gymnastikou 15.
12. 2018 v 10:00 hod. ve velké tělocvičně gymnázia.
Za AG – FIT G. Daulová

Představujeme nového
sportovního redaktora
Počínaje tímto prosincovým vydáním zpravodaje bude tvorbu sportovních článků nově zajišťovat Petr Matoušek. Žádáme všechny sportovní
kluby a oddíly, aby příspěvky do zpravodaje zasílali na adresu pmmatousek@gmail.com

Upozornění na změnu
lednové uzávěrky MTZ
Z důvodu vánočních svátků zasílejte veškeré příspěvky pro lednové vydání Moravskotřebovského zpravodaje nejpozději do 10. prosince. Příspěvky zaslané po
tomto termínu nebudou zveřejněny. Děkujeme za pochopení.

Ragbista Martin Zobač vyhrál extraligu
Novými mistry České republiky v ragby se stali hráči smíchovské Tatry, v jejímž dresu se ze
zisku extraligového šampiona radoval
i moravskotřebovský rodák a dlouholetý hráč místního fotbalového oddílu Martin Zobač. Pražský celek porazil ve finále extraligy Vyškov 30:19
a získal tak sedmý titul mistrů ČR
v historii. Neskutečně šťastný Martin
Zobač se s námi podělil o své pocity:
„Ragby se věnuji už čtyři roky a ten
sport mě neuvěřitelně uchvátil a posunul dál. Zde totiž nejde povolit, takže
mě zocelil ve spoustě ohledů. A jsem
strašně rád, že se mi povedlo se mezi
kluky dostat, nebylo to vůbec jednoduché.” Martin působí v Rugby clubu
Tatra Smíchov čtvrtou sezónu, už tři-

krát byl s týmem ve finále, ale až letošní série
proti Vyškovu měla konečně zlaté vyvrcholení.

„Celkový triumf v extralize řadím samozřejmě
mezi své největší úspěchy v životě. Nejde tu
však jen o prvenství, ale i o spoluhráče a celý realizační tým, který kolem
sebe mám. Skvělou partu plnou lidí,
kteří mají stejný cíl a chtějí se neustále
posouvat dál. A titul je vlastně výsledek
práce, kterou tento tým odvádí,” ocenil
soudržnost týmu čerstvý ragbyový
šampión. Nutno dodat, že cesta k němu
byla pro Martina náramně trnitá, protože polovinu mistrovské sezóny nuceně absentoval kvůli operaci kolene.
„Vrátit se do sestavy nebylo pro mě
vůbec jednoduché a o to víc si dosaženého úspěchu cením,“ vědom si toho,
že dosáhl na největší vítězství v celé
dosavadní své kariéře.
(pm)
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